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A kabinetiroda válasza országos egyesü
letünk üdvözlő táviratára.

Országos egyesületi közgyűlésünk üdvözlő táviratára a kabinet- 
irodától a következő válasz érkezett:

Magyarország Korm ányzójának Kabinetirodája 
A  Kabinetiroda Főnöke

6725/1940.
A Korm ányzó Űr Ő Főméltósága az Országos Evangélikus 

Tanító Egyesület, folyó évi novem ber hó 15-én Budapesten tarto tt 
közgyűlése nevében, táv iratilag  előterjesztett hódolatért köszönetét 
nyilvánítani m éltóztatik.

Budapest, 1940. évi novem ber hó 21. napján.
Uray s. k.

Megértő szellem az írásbeli munka 
elbírálásában.

Ha az esztendő küszöbén elm élkedünk feladataink m egoldásá
ról, mindig tanulságos a visszapillantás a m últba, így tu d ju k  a leg
tanulságosabban áttekinteni az elvégzett m unkát s így lá tju k  a leg
élesebben a haladás ú tjá t. N éha igazol bennünket a haladó idő, 
máskor rávilágít hibás lépésünkre vagy elgondolásunkra. A férfias 
életfelfogás és m agatartás azt kívánja, hogy levonjuk a m últ követ
kezménye, a m egtett lépések, intézkedések tanulságát s ha  úgy kí
vánja a kitűzött cél, helyesbítsük is szükség esetén korábbi állás
pontunkat.

Népoktatásügyi téren  is így áll a kérdés. Ma már elkönyveltük 
s helyesléssel változtattuk m eg m unkarendünket annak a felsőbb 
intézkedésnek nyomán, am ely az 1925-ös ta n te rv  lényeges módosí
tását jelentette . Pedig annak idején a tan te rv  alkotói m eg voltak 
győződve, hogy alapos, m inden esetre értékes és hosszú időre ér-
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vényben m aradó m unkát végeztek. Alig m ásfél évtized m egm u
ta tta , hogy hibák is csúsztak az eredeti, jószándékű elgondolásokba, 
azért szüntette meg egy intézkedés a III I ^ ■ o. term észetrajz- gaz
daságtan-háztartástan  külön tan tárgyát és osztotta be a maga he
lyére az anyag fontosabb és gyakorlati részét: a beszéd- és értelem 
gyakorlat körébe.

A szakszerűség elvének érvényesülését látom  e módosításban. 
A zután mást is látok benne. Valami helyes irányelv nyilatkozik 
meg abban, hogy a gyakorlat követelm ényeit is figyelembe kell 
venni s nem veszít az ügy, hanem  csak nyer vele, ha a felsőbb 
hatósági intézkedések lépést ta rtanak  az élettel. Azután nagyon biz
ta tó  jel az, hogy nem  hagyták figyelmen kívül az oktatószemélyzet 
elvi álláspontját s a gyakorlati téren  tapasztalt megfigyeléseinek 
előterjesztését.

Hasonló elveket látok érvényesülni abban az intézkedésben, 
am ely legutóbb a tanm enetek és óravázlatok készítésének szabá
lyozása tárgyában jelent meg. Igazoltnak látom  lapunknak e tekin
tetben  ezelőtt öt esztendővel elfoglalt álláspontját. Akkor több 
cikkben rám utattunk  különösen az óravázlatok kérdésének e ltú l
zott fontosságára s arra, hogy nem  helyes a tú lterhe lt tanító t, kü
lönösen idősebb s hosszabb gyakorlattal rendelkező oktatókat 
állandó napi írásbeli m unkával még jobban, erején felül tú lte r
helni s olyan feladatot kívánni tőle, am elyet m unkabeosztásának 
sokoldalúsága m iatt m ár fizikai idő hiányában sem tud teljesíteni.

Sokat hallo ttunk  egyes felügyeleti szervek e tekintetben elfog
la lt túlzó álláspontjáról. Talán nem  is az illető ellenőrzők voltak a 
hibásak, hanem  m aga az utasítás alapfelfogásában volt túlzás. Egye
sek azután betűszerin t értelm ezték sőt még azt is belem agyaráz
ták, ami nem is volt benne. A kadtak olyanok, akik m egkívánták, 
hogy a tanító jegyezze fel, m elyik vezérkönyv hányadik lapjából 
vette  vázlatának egyes tételeit.

Talán az U tasítás 9. §-ának második bekezdése első m ondata 
vezette az ilyen hibás felfogásra az ellenőrzőket, amely ma m ár 
m eghaladott álláspont, m ert azt mondja: ,,Az előkészületnek írás
ban való megrögzítése biztosítja e g y e d ü l ,  hogy a tanító  nem 
készületlenül m egy tanterm ébe“ . Ma m ár az új rendelkezés meg
állapítja, hogy az felőkészülés nem  azonos az óravázlattal. Azért íté
lete t és bírálato t csak a valóságos nevelő- és oktatóm unka alapján 
lehet mondani, nem  pedig az óravázlat szerint.

Hasonló helyes és új szellem m utatkozik meg a tanm enetek 
kérdésében is, am ikor kim ondja az új rendelkezés, hogy aprólékos 
és felesleges zaklatásokra alkalm at nyújtó, tú lzott részletezéseket 
m egkívánni tilos. Pedig itt is sokan abban lá tták  a célt, hogy min
den egyes egység vázlatszerűen részletesen kerüljön a tanm enetbe. 
A legbonyodalmasabb nyom tatványok tervezésével akartak  nagyot 
alkotni s közben nem  gondoltak arra, hogy m ilyen felesleges m un
kával terhelik  a tanítóságot.

, . a Pedagógusok helyesen gondoltak el, azt elrontották a
peaagógiai bürokraták . Nagy elégtétel az új esztendő küszöbénél az 
a m ultbatekintő megállapítás, hogy a bürokratizm us háttérbe  szó-



3

ru lt s győzött a józan pedagógiai felfogás, a szakszerűség és a gya
korlat elve. A betű  öl, a lélek az, ami m egelevenít. M egnyugvás és 
bizalom száll lelkűnkbe, am ikor ezt az elvet lá tjuk  felsőbb részről 
érvényesülni. Zálogát lá tjuk  annak, hogy m ás kérdésekben, a nép
oktatás számos gyakorlati kérdésében is hasonló irány alakul ki a 
jövőben s biztosítja a neveiőoktató munka zavartalan  m enetét, ma- 
gasabbrendűségét és áldásos gyümölcseit.

Somogyi B.

Az egyházismertetés tárgya a népiskolában.
Irta : Lehoczky Egyed tanítóképzőintézeti tanár.

Az 1937-iki népiskolai vallástanítási te rv  a népiskola felső 
fokozata (VII—V ili. oszt.) szám ára a következő vallástanítási tá r
gyakat jelölte ki: egyházism ertetés, bibliaism ertetés, h it-  és er
kölcstan és egyházi énekek. A m int ebből a felsorolásból is látjuk, 
a felső fokozaton m ár h á tté rb e  szorulnak a történeti anyagok és a 
főszerepet nagyon helyesen a biblikus és h itvallási term észetű tá r
gyak viszik.

Ezek között figyelm ünket különösen felkeltheti az „egyház
ism ertetés“ tárgya, m ely az 1910. népiskolai vallástanítási tervben 
nem fordult elő, tehát legalább részben új tárgynak  tekinthető. A 
vallástanítási tárgyak sorába való beiktatása valószínűleg annak a 
fokozott értékelésnek a következménye, m elyet a keresztyén h it
életben ma az egyháznak tulajdonítunk. E szerin t az egyház lénye
gében Istentől rendelt üdvintézm ény, benne a m egváltás műve 
m integy a maga „befejezett teljességére“ ju t  el. Az egyházban Isten 
szól, Isten üzen igéje ú tján  a gyülekezetnek. Az egyházban a Szent
lélek végzi a maga titokzatos, felfoghatatlan és Istenhez vezető 
m unkáját (újjászületés, megszentelődés). M ind a kettő tehát: az ige 
(tanúskodás a Jézus K risztusban történt isten i kinyiltkoztatásról) 
és a Jézus Krisztusban való h itre  eljutás, Istennek  a csodája és ke
gyelmi ajándéka. Az egyháznak fő kötelessége, hogy Istennek a 
szavát, az üzenetét m eghallja és hirdesse. Evangélikus egyházunk 
ezt a szolgálatát, Istentől n y e rt hivatását rész in t az ige tiszta  hirde
tésével, részint a szentségek helyes kiszolgáltatásával teljesíti 
(Ágostai H itvallás 7. cikk). A keresztyénnek tehát, hogy részese 
lehessen az üdvösségnek, az egyházban kell lennie, hallgatn ia kell 
Isten igéjét, élnie kell a szentségekkel stb. Egyház nélkül a keresz
tyén t az a veszély fenyegeti, hogy elszakad Isten  igéjétől, hogy hite 
elsorvad és letér a keresztyén élet helyes ú t já r ó l . . .  Ehhez a h it
elvi okhoz csatlakozik a m ásik, inkább a gyakorlati vallási ok. 
Hogyan kívánhatjuk, hogy gyerm ekeink lelkében tisztelet, szeretet 
és megbecsülés ébredjen az egyház iránt, ha  nem ism erik eléggé 
annak hivatását, m űködését és szolgálatát? Hogyan szánják rá  ma
gukat tanulóink az egyházért való m unkára, hűségre és áldozat- 
készségre, ha abban csak egy történeti, b á r tiszteletrem éltó nagy
ságot látnak, nem pedig Istennek  az üdvintézm ényét, m ely a Szent
lélek által őket is hívja, m egvilágosítja és megszenteli?
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M indezeknek az előrebocsátása u tán  lássuk, hogy értékesíthet
jü k  az egyházism ertetés tárgyát a népiskolai vallástanítás számára. 
Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, vizsgáljuk meg tárgyunkat 
három  szempontból, mégpedig tanításának célja, anyaga és mód
szeres eljárása alapján.

a )  Az egyházismertetés tanításának célja. A tan terv i utasítás 
nem  szól külön az egyházism ertetés tanításának a céljáról. Abban 
az általános keretben azonban, m elyet a népiskolai vallástanítás 
céljaként m egállapít (istenfiúság-keresztyén személyiség), a követ
kező feladatokat lehet 'vonatkoztatni az egyházism ertetés tárgyára: 
,, . . . A vallástanításnak az az állandó feladat ju t, hogy a tanu ló t az 
egyházi közösségbe belevonja, abban meggyökereztesse, annak  ele
ven tagjává tegye . .  . Belenevelni a gyülekezetbe: a hívőnek, az ige 
hallgatóinak, az úrvacsorázóknak, a keresztyén szentéletben járók
nak  és em bertársaikat szeretetben szolgálók közösségébe“ . Az el
m ondottak alapján a tan terv i u tasítás tehát nem  az egyházra vo
natkozó elm életi ism ereteknek a közlését kívánja, hanem  a gyakor
la ti feladatot, a gyülekezeti éle tre  való ránevelést hangsúlyozza.

A magam m ódszertani könyvében*) az egyházism ertetés tan í
tásának  célját két részre osztottam . ,,Az egyházism ertetés kereté
ben m egism erkednek a tanulók az evangélikus egyház hitéletével, 
istentiszteleti rendjével, alkotm ányával, intézm ényeivel és betekin
tés t nyernek az egyes egyházi m unkafeladatokba és szolgála
tokba.“ Ez a célkitűzés tehát az egyházism ertetés tárgyi céljának 
tekinthető . De a tárgyi célon túlm enő törekvéseink is vannak: 
„C élunk ezzel a tárggyal nem csak a szeretetnek, megbecsülésnek 
és felelősségnek felébresztése egyházunk irán t, hanem  ránevelés a 
gyülekezeti m unkában és az egyházi szolgálatban való részvételre 
is“ .*) Ez a második célkitűzés teh á t az egyházism ertetés gyakorlati 
vallási céljának tekinthető. Ha így fogjuk fel az egyházism ertetés 
tan ításának  a célját, akkor azonnal előtérbe nyom ul tan ításának  a 
nagy jelentősége. Az egyháztörténeten kívül elsősorban az egyház
ism ertetés alkalm as arra, hogy a konfirmáció előtt álló gyerm e
keinkben m egértést, belátást ébresszen az evangélikus keresztyén- 
ség irán t és hűségre, engedelmességre és szolgálatra ösztönözze 
őket egyházunk iránt, m ert abban Istennek őket is érdeklő, rájuk  
is vonatkozó intézm ényét kell látniok.

b) Az egyházismertetés anyagát a vallástanítási te rv  alapján a 
következő tárgykörökre oszthatjuk fel: 1. A hazai evangélikus 
egyház szervezeti kialakulásának történeti rajza. 2. A jelenlegi 
evangélikus egyház épülete: gyülekezetek, missziói egyházközössé
gek és szórványok, egyházmegye, kerületek, egyházegyetem  hely
zete és élete. 3. Az egyház lelki arcának megrajzolása. 4. Külföldi 
buzdító egyházi képek. 5. Az egyházi szolgálatra való nevelés: a 
gyülekezeti munkásságok és szolgálatok ism ertetése.

Az egyházism ertetés tan terv ileg  m eghatározott anyagával kap
csolatban is szükség van pár m egjegyzésre: 1. M ielőtt „A jelenlegi 
evangélikus egyház épülete“ című tárgykör keretében tárgyalnók a

*) Lehoczkv Egyed: A népiskolai evangélikus kereszytén vallástan ítás 
m ódszertana. Miskolc, 1940.
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gyülekezeteket, a missziói egyházközségeket stb., szükségesnek 
ta rtju k  egy-két órában a hely i egyházközség történetét m egism er
tetn i a tanulókkal. Közel áll u. i. a gyerm ek leikéhez a kérdés: Mi
kor alapították őseink a mi egyházközségünket? Milyen fontos ese
m ények tö rtén tek  egyházközségünk életében? stb. Ebben az eset
ben a vallástanító  tanm enetében első helyre  tehetné „A hely i egy
házközség tö rténete“ című fejezetet. A zután következhetne ,,A je
lenlegi evangélikus egyház épülete“ c. fejezet tárgyalása. Felm e
rülhet itt a kérdés: Felté tlenü l van-e szükség a népiskolában — a 
helyi egyházközség tö rténetén  kívül — az egyházi szervezet tör
téneti kialakulásának a képletes rajzára? Nem  volna-e elegendő az 
egyház szervezetének mai állapotából k iinduln i — pl. az egyház- 
kerület tárgyalásánál —, azt alaposabban ism ertetn i és csak a tá r
gyalás végén fűzni hozzá p á r történeti jellegű megjegyzést? 2. 
Másik megjegyzésünk, hogy a tanm enet készítő vallástanító részére, 
aki gyakran nem  lelkészi képesítésű egyén, nagyon általánosak és 
ezért elég hom ályosak lehetnek  a következő tanítási egységek: Az 
egyház lelki arcának m egrajzolása. — K ülföldi buzdító egyházi ké
pek. — Az egyházi szolgálatra való nevelés stb. — A tan te rv  ter
mészetéből következik, hogy sokszor nem elég csak az egyes tárgy
körök címét megjelölni, hanem  — különösen terjedelm esebb tárgy
köröknél — azok tarta lm ára  is utalni kell konkrét, határozott alcí
mekkel. A nevezett tárgykörök számára tehá t a következő kiegészí
tést ta rtju k  szükségesnek: ,,Az egyház lelki arcának m egrajzolásá
ná l“ tárgyalni lehetne a h itvalló  egyházat (vasárnap, ünnepek, 
istentisztelet, úrvacsora stb.), a tanító egyházat (vallástanítás, evan
gélikus egyházi iskolák) és a szeretetben szolgáló egyházak (belső és 
külföldi missziók). — ,,A külföldi buzdító egyházi képeknél“ főleg 
a közelmúlt vagy a jelen evangélikus keresztvénségének az egyházi 
képeire gondolunk, tehát ennek keretébe sorolnók Francke hallei 
árvaházát, bétheli szeretetintézm ényt (Bodelschwing), a b r itt  és 
külföldi bibliaterjesztő társu lato t, a vasárnapi iskola történetét, a 
finn ébredési mozgalmat, a dán népfőiskolát (Grundvig), az orosz 
keresztyénség vértanúságát, az indus és a kínai missziót, Sundar 
Sing tö rténeté t stb.*) — ,,Az egyházi szolgálatra való nevelés“ 
tárgykörénél ezt a hárm as tagolást lehetne felhasználni: az egyház
tagok, a presb iterek  és az egyházi tisztviselők szolgálata, term é
szetesen m indig a helyi viszonyoknak alapos értékesítésével.

c) Az egyházismertetés tárgyalásának módjára vonatkozó ta 
nácsadás és útbaigazítás teljesen  hiányzik a tantervi utasításból. 
Benne csak az egyháztörténelem  tanításának a módjáról van szó, 
azt is mindössze ebben a m ondatban foglalja össze: „Az egyháztör
ténet tan ításának  m enetében m egjelöljük a tárgyat, elbeszélő 
alakban közöljük az anyagot, m egm agyarázzuk az ism eretlen fo
galm akat és körülm ényeket, végül m egállanítjuk, hogy az elbeszélt 
esem énynek vagy a jellem zett személynek mi a jelentősége az egy
ház életében“ . Pedig az egyházism ertetés anyagának legnagyobb

*) Term észetesen a vallástan ító  egyéni belátásátó l és mérlegelésétől függ, 
hogy a felsorolt módszeres egységek közül m elyeket fogja tárgyalni, esetleg 
elhagyni vagy m ásokkal helyettesíteni.



6

része — egy-két tárgykör kivételével (az egyházi szervezet kiala
kulásának története, esetleg a helyi egyházközség története, buzdító 
külföldi képek) — nem  történeti jellegű, m ert főleg egyházi szer
vezetet, intézm ényeket, gyakorlati egyházi feladatokat és m unka- 
szolgálatokat kell tárgyalnia. Tehál tanítási eljárása is nem lehet 
azonos az egyháztól ténet tanítási módjával. Hogy egy egyszerű és 
szem léltető példát használjunk: Az egyháztörténelem  és az egyház
ism ertetés tanítási eljárása között kb. olyan a különbség, m im  a 
világi népiskolai tárgyak  sorában a m agyar nem zet történelm ének 
és a polgári jogok és kötelességek tárgyának tanítási m ódja között. 
Nem  is lehet ez m ásként, m ert mindegyik tárgynak  más term észetű 
anyaga van. (Történeti események és azoknak politikai, m űveltségi 
és gazdasági következményei, — országos intézm ények, törvények, 
állam polgári kötelességek stb,)

Részletezve azonban az egyházism eret tan ítási m ódiára vonat
kozó alapelveket, a következőket em eljük ki:

1. Az egyház működésére, szolgálatára és szervezetére vonat
kozó tan ításunk csak úgy lesz érthető, világos és meggyőző a tanu
lók előtt, ha az nem  elvont, elm életi és általános term észetű, hanem  
konkrét szem léleteken és tapasztalatokon alapul. Ezért ennél a 
tárgymái különösen ki kell em elnünk ,,a helyi vonatkozások“' elvé
nek  az alkalm azását. A vallástam tó, am ennyire ezt a tanítási anyag 
term észete megengedi, induljon ki mindig a helyi gyülekezet viszo
nyaiból és körülm ényeiből és hivatkozzék állandóan azokra. Ha pl. 
a? egyházközséget és annak szervezetét kell tárgyalnia, úgy indul
jon  ki a maga egyházközségének (miskolci, ózdi, nyíregyházi stb.) 
viszonyaiból. Ha az egyházm egyéről vagy az egyházkerületről van 
szó, kiindulásul és állandó szem léltetésül használja fel a m aga egy
házm egyéjét, a m aga egyházkerületét. Ez az eljárás nem csak é rt
hetőbbé és szemléletesebbé teszi tanításunkat, hanem fokozza a 
tanulók  érdeklődését, szeretetét és felelősségérzetét gyülekezetünk
kel és m ásodsorban evangélikus egyházunkkal szemben. Ugyancsak 
ez az ok kívánja meg, hogy a tanító  lehetőleg az alkalom szerűsé
geket, az aktualitásokat is hasznalnja fel tan ítására . Pl. hivatkozzék 
a közelm últban lefolyt egyházi közgyűlésre vagy egyházi ünnep
ségre, egy püspöki egyházlátogatásra stb.

2. Mivel tá rgyunk  tanítási anyagával kapcsolatban a gyerm e
kek  különböző tapasztalatokat vagy íészletism ereteket szerezhettek 
m ár (pl. gyülekezetek, szórványok, egyházmegye, az egyház ige- 
h irdető  vagy szeretetben szolgáló működése), a vallástanítónak 
tan ításában  ezeket az ism ereteket és tapasztalatokat lehetőség sze
r in t fel kell használnia. Tanítási eljárása teh á t ne legyen főleg elő
adó, elbeszélő jellegű, m int volt az egyháztörténelem ben, hanem  
sokkal inkább párbeszédes vagy beszélgető term észetű. Ez term é
szetesen nem zárja  ki, hogy olyan módszeres egységeknél, ahol a 
tanu lók  szükséges ism eretei hiányoznak, a tan ítás  leginkább közlő 
jellegű  legyen. E llenben ha a tan ítás leginkább párbeszédes term é
szetű volt, a jánlatos a tanítás befejező részében nagyobb te re t biz
tosítani a tanító előadásának. Ennek akkor intő, eszméltető vagy 
buzdító és lelkesítő célja lesz. B ár tehát tárgyilag  az egyházism er
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tetés anyaga legközelebb áll az egyhaztörténelem  anyagához, a ta
nítási mód tekintetében a káténak párbeszédes vagy beszélgető 
tanítási e ljá rásá t alkalmazza.

3. Ezzel a tárggyal kapcsolatban, am int azt m ár em lítettük, a 
tanulóknak rendszerint m ár sok tapasztalatuk és részletism eretük 
van. Ezek azonban a legtöbbször felszínesek, hiányosak, gyakran 
pedig tévesek és helytelenek. A tanítónak tehát arra  keli tö re
kednie, hogy a tanulóknak az egyházi é le tre  vonatkozó felfogását 
Lim élyítse, helyesbítse, őket tárgyilagos és igazságos m egítélésre 
ránevelje. Különösen használjon fel m inden alkalmat, hogy rám u
tathasson evangélikus egyházunknak egyedülálló rendeltetésére, 
m ás emberi intézm ényekkel szemben való felsőbbrendűségére és 
pótolhatatlan értékeire. A gyülekezetnek hitvalló és szeretetben 
szolgáló közössége, a zsinatpresbiteri elv következetes alkalm azása 
az egyházi szervezet m inden fokozatán, az egyházi és világi elem 
egyenlői ogúságának és felelősségének kérdése, az egyházi szolgála
to k  és m unkaágak stb., m ind kedvező alkalom  arra, hogy tárgyunk 
kal szeretefet, m egbecsülést és odaadást ébresszünk nagym ultú  és 
küzdelm es jelen t élő egyházunk iránt. Egyházi életünknek egyes 
h ib á it (választások, kelletlen  adózás, helyenként közönyösség) is 
nyíltan , de tapintatosan kell megbeszélnie és rám utatnia az orvos
lásnak és javításnak a m ódjaira. Emelje ki, hogy sohasem az egy
ház  isteni intézm énye vagy Isten  igéje a hibás, ha az egyházi élet
ben  hanyatlás, visszaesés kövekezett be, vagy más bajok vannak, 
hanem  m indig tagjainak a nemtörődömsége, közönye, vagy más 
hibái és gyarlóságai.

4. I tt kell k itérnünk p á r szóval még a vallástantervi u tasítás
nak  arra az általános m ódszeres elvére, m ely szerint: „Az egyházi 
tan ító  . .. növendékeire lelkipásztori nevelés és vezetés segítségével 
hasson“. Ez az elv nézetünk szerint azt jelenti, hogy a vallástanító 
necsak a tanulók tudását bővítse, necsak értelm i ism ereteket adjon, 
hanem  iparkodjék hatni a taulóknak szívére és lelkiism eretére is. 
Lehetőleg egyénileg is tö reked jék  m egismerni minden növendéket 
jó és rossz tulajdonságaival, tehetségeivel és hibáival egyaránt, 
hogy meggyőzhesse őket és lelkűket megragadhassa: I tt  a te  ügyed
ről, a te egyházadról is szó van! Neked is szól az evangélium  igéje! 
T e  is felelős vagy Isten ügyének az előhaladásáért vagy vissza
eséséért!

5. A szem léltetés elvével kapcsolatban •— tárgyukat tek in tve 
csak a következőket akarjuk  kiemelni. A legfontosabb szem léltetési 
eszköz a gyülekezet élete, istentisztelete és szeretetben való szolgá
la ta . Ezekre kell a tan ítónak  m inden lehető alkalommal rám utatn i. 
Szó lehetne esetleg — a m unkaiskola szellemében — egy iskolai 
gyülekezetnek a m egszervezéséről is, hol ennek gyerm ek- és ser
dülő tagjai részint az Isten e lő tt való vasárnapi lebom lásban (gyer
m ekistentisztelet), részint a tá rsa ikért való szeretetm unkában (részt- 
vétel pl. a karácsonyi felruházásban) betekintést és am ellett term é
szetes és szem léltető oktatást kaphatnak a gyülekezetnek kötelessé
geiről Istenével és tag jaival szemben. Még ahol ez nehézségekbe 
ütközik is, annyi m indenesetre lehetséges, hogy a tanító esténként
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valam ilyen gyakorlati egyházi cél érdekében (egyházi ünnepségen; 
való szereplés, egyházi lapra előfizetők gyűjtése, karácsonyi felru
házásban való segédkezés stb.) igénybe vegye és rám utasson a kö
zösség hatalm as erejére és eredm ényes m unkájára.

6. Végül ki kell emelnünk, hogy az egyhazism ertetés tan ításá
n ak  vannak nem csak tárgyi, hanem  személyi feltételei is. I t t  tehát 
a vallástanító személyiségének a fontosságára utalunk.. A vallás
tan ító  a gyerm ek előtt az evangélikus keresztyénségnek a képvise
lője, egyháza hitigazságainak és tanításainak bizonyságtevői e. Min
dennél fontosabb tehát, hogy személye rokonszenves, m egnyerő és 
tiszteletrem éltó  legyen a tanulók előtt. A gyerm ekek m inden alka
lom m al lássák, hogy a tan ító juk  nemcsak hivatalból, állásánál 
fogva, hanem legbensőbb meggyőződésből is ragaszkodik evangé
likus egyházához és szívvel-lélekkel m unkákodik annak előhaladá- 
sáé rt és megerősödésért. M indezekért tehát szükséges, hogy vallás- 
tan ító  necsak a tárgynak a tan ítására  készüljön fel imádkozó lélek
kel és gondos lelkiismeretességgel, hanem m aga is éljen az egy
házban, legyen az ige szorgalmas olvasója és hallgatója, végül 
vegyen tevékeny részt gyülekezetének hitvalló és Istent szolgáló 
éle tében  is.

Az ifjúsági és gyermekirodalom kérdése.
(Folytatás.)

Szemem m egvillan. Gondolom már, honnan a szokatlan félelem, 
s az össze-vissza beszéd. Mumus, boszorkány stb. Látom a láz csök
ken. Helyet cserélek a m am ával s most m ár én mesélek. Tíz perc 
és a gyerm ek nem fogja m ár a kezem, tapsol, kacag, egészen elfe
le jti, hogy beteg. Harm adnap iskolában van.

Alig egy hét, Hansi ú jra  beteg, beállít az anya egy kosár piros 
alm ával. Jelenti, hogy Hansinak a torka fáj és egyre azt emlegeti, 
„csak eljönne a tanítónéni” . Elmegyek. Ablak nyitva. Láz nincs. 
Torok m ajdnem  egészen tiszta. Jancsi int az anyjának, hogy tegyen 
nekem  széket az ágy mellé és várakozó-vágyakozó tekintettel, csügg 
ra jtam . Persze hogy mesélek. Persze hogy kacag a gyerm ek Pósa 
bácsi P ikk és Pukk-ján , de vele együtt kacag a Dreisi, a Tini, a 
Neisi is, akik hátam  mögött észrevétlen behúzódtak a m ese alatt 
az ajtón.

G yanút fogtam. Nem is hiába! Másnap tö rt m agyarsággal eli- 
bém  áll egv egészen kis legényke: „Nekem is mondod, ha beteg 
lesz, am it a H ansinak?”

Kifogtak rajtam ! Kacagnom kellett! A fiatal tanító lelkében 
ú jjongva tört fel a boldog felim erés: megfogtam a gyerm ek lelkét 
s vele talán a szülő szeretetét is! Viszem, vihetem  őket —• a német 
a jk ú ak a t — Gaál Mózessel, A var Gyulával, Tábori R óberttel fel a 
T átrának , Erdély havasainak, a 48-as időknek; Pósával, Benedek E. 
zam atos szavával a m agyar nyelv  kincses kam rái felé! . . .

Ebből a kis epizódból, ebből a boldog felism erésből szü le te tt 
m eg Nagybörzsönyben 26 évnek előtte az első mesedélután. Ez hozta



9

m agával —  a felnőttekkel — az első vallásos-, jobban mondva 
kultúrestét.

Városba kerültem . Alighogy m egmelegedtem, a mi á ldott lelkű 
iskolaszéki elnökünk keresett fel, nem tudnék-e 3 éves kis unoká
jának valam i jó verses képeskönyvet, m ert a gyermek m ár érdek
lődik és akárm it nem akar a kezébe adni. Könyves polcomról Kő
szegi gyönyörű illusztrációjával elindult az arany  ABC Lilikéhez.

Karácsony előtt volt. Nem régiben. Egyszerű fejkendős asszony 
keres fel lakásomon nagy bocsánatkéréssel. Könyvet akar venni 
karácsonyra fiának, adnék tanácsot mit, hol vegyen, m ert ,,A Jani 
olyat akar, am ilyeneket M argit néni szokott adni az iskolai könyv
tárbó l”. Ism erem  a gyereket. Biztos kézzel írom fel a címet. „A 
gyerm ek Rákóczi”, vagy „A csengeri dom b” . És Jani karácsony 
u tán  könyvtár osztáskor boldogan újságolja: „Gyönyörű könyvet 
kaptam , elhozzam M .-néninek elolvasni?”

Megint csak megdobban a szívem. Nini, hiszen ez a 12 éves 
gyerm ek nem csak olvasni kíván, hanem válogat is.

Mit látok a III. o. keresztfiam nál? M ikulás elhozza neki a 
film re vett híres R in-tin-tín  kutyáról való elbeszélést. A fiúcska 
mohón olvas, fel-felkacag, ism eretlen dolgok m agyarázatát kérdi és 
egyszerre csak azt mondja: Gyönyörű ez a könyv! De valahogy 
másképpen van írva, m int a többi.

Igaz, a 8 éves gyerm ek megérzi, hogy a könyv nem m agyar író 
vérbeli m unkája, fordítás, am ilyet először olvas életében. M ár ösz- 
szehasonlít. ‘

Tanév kezdetén 5—6 nap volt. Szám tanóra csendjében kis 
Ilonka egyszerre csak odajön hozzám, keservesen sír, átölel és be
vallja, hogy ő nagyon szeretne egy kicsit hazamenni, megnézni 
anyukát. M egértem  a gyerm eket. „No jól van kis Ilonkám, haza 
mehetsz — mondom, csak az a kár, hogy éppen most fogok mesélni 
teszem hozzá. A kislány szeme felcsillan. „Akkor egy kicsit még 
várok” és visszamegy a helyére. Ó rarend ide, szám tanóra oda, 
folyik a mese 8— 10 percig. A gyereksereg kacag. Kis Ilonka elfe
led m indent és soha többé nem kívánkozik haza megnézni anyukát.

Folytathatnám  kedves kartársaim , de minek. így történ ik  ez 
veletek is, így tapasztaltok ti is.

Igen! A m eséket a szülői házban hallja  először a gyerm ek, de 
m ilyen kár, hogy az édesanyát legtöbbször nem a tudatosság, 
hanem  csak anyai ösztöne vezeti, m ikor gyerm ekének mesél és ez 
az ösztön nem  m indig csalhatatlan.

Nem lehetne oda hatni, hogy a m agyar asszonyaink s a jö
vendő édesanyák m ár a nő- és leányegyesületekben, szülői é rte
kezleteken, személyes érintkezéssel irány ítást kapjanak? H ívjuk 
m eg őket m esedélutánunkra. K érjük  fel egy-egy nagyobb lányun
kat, hogy legyen egyszer ő a „mesélő néni” . Jó  alkalom arra, hogy 
leányaink észrevegyék, hogy a kis hallgatókat m egkacagtatni tisz
tább  öröm a strand  és kártyapartik  üres szórakozásainál. Alkalom 
rá, hogy észrevegyék, hogy tudatosan kell megválogatni: kinek, 
unit, mikor, m ennyit m esélhetünk, m ert nem  mindegy, mivel töm 
jü k  meg gyerekeink lelkét.
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Vetessük észre, hogy kis Hansi m ért lá to tt M umust, boszor
kány t a függöny megett, ágy alatt, hogy a mese káros is lehet. A  
gyerm ek korához kell azt m érni s nem szabad egyoldalúnak lennie.

Jelöljünk m eg  nekik néhány jó meseforrást s ez a forrás első
sorban magyar legyen. Magyar legyen a tárgya, tősgyökeres m a
gyar a nyelve. Ism erje meg az ifjúság először saját hazáját, saját 
fa jtá já t, tanuljon először magyar szívvel érezni, magyar szemmel 
látni s azután jö jjön  a fordítás és idegennel való összehasonlítás.

Hívjuk fel a figyelm et arra, hogy a gyerm ek érdeklődése a me
sékkel nem szűnik meg, hogy igenis az anya szemének kísérni kell 
tovább is az ifjúság olvasmányait. Forduljon bizalommal mindig 
hozzánk, m int Jancsi édesanyja tette.

Látod kedves Kartásam, a m iniszter ú r  azzal, hogy jegyzékbe 
foglalta, kor és osztályok szerint is m egjelölte az ifj. könyvtár köny
veit, csak mfegkönnyítette  m unkádat, de nem  vette  le válladról. És 
hogy hivatásod m agaslatán állj ebben a kérdésben is: ism erned kell 
jól a rád bízott ifjúságot és jártasnak kell lenned egészen az i f jú
sági irodalomban.

Nem adhatsz tanácsot szülőnek, nem  adhatsz ki könyvet a 
könyvtárból, ha nem ism ered annak ta rta lm á t éppen úgy, mint 
ahogy nem taníthatsz, ha nem  vagy teljesen tisztában a tananyag
gal. Ism erned kell a meseirodalm at, nem csak azért, m ert az I., II. o. 
beszédért, anyagában m esét is kíván tő led  a tanterv , de m ert a 
mese szám talan esetben iskolai m unkádat könnyíti meg. Tudom, 
tömve vagy m unkával és mégis . . .!

Olvasd, tanulm ányozd  a m agyar gyerm ekirodaim at! Hála- 
Istennek oly gazdag az bőségben és tartalom ban, hogy te, aki az 
ifjúság leikéhez ereszkedsz le, magad is gyerm ekként gyönyörűsé
get fogsz abban találni.

Tanulm ányozásunkat megkönnyíti, hogy a könyvkiadó cégek 
külön jelölik az ifj. könyveket, árjegyzékek a ko rhatárt is feltünte
tik. Meg kell em lítenem  ezzel kapcsolatban, szükségesnek látnám, 
hogy egyházi főhatóságunk szakem berekkel összállíttatná —' az 
államihoz hasonlóan — azoknak az evang. vallásos irányú, protes
táns ön tudatunkat fejlesztő könyveknek a hivatalos jegyzékét, 
m elyek evang. iskoláink ifj. könyvtárába beszerzendők  és beszerez
hetők lennének. Sajnos, evang. vallásos, főként gyerm ekirodalm unk 
korántsem  olyan gazdag, m in t szeretném. M ilyen nehezen találunk 
pl. okt. 31-re az el. isk. gyerm ekhez m ért költem ényt, színdarabot. 
Szépirodalmi evang. irányú elbeszélés el. isk. gyerm ek részére 
kevés van, azok tárgya is sokszor idegenből vett, nem vérbeli írd  
m unkája, vagy fordítás.

Tanulmányozásod nem könnyű anyagilag sem. A m agad fize
tése? Az iskolai pénztár . . .?

Kedves K artársam ! Bgyarm ati evang. iskolánk könyvtárát 25 
éve én kezelem. Mikor idejöttem  alig vettem  át könyvet, m ert 
1915-ben a beszállásolt katonák szétszedték könyvtárunkat. Pénzt 
erre  a célra nern kaptam. K önyvtárunk mégis elég szép. A vörös- 
kereszt csoport m esedélutánjainak 2— 10 fillé r adományai teszik ezt 
lehetővé. Nevelő hatása is van ennek. A gyerm ek a „saját fillére
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inken” szerzett könyvet jobban megbecsüli külsőleg, belsőleg. Szá
mot ta r tan ak  rá: évente mivel, m ennyivel gyarap ítjuk  könyv
tárunkat.

Olvasd, tanulm ányozd kedves kartársam  a gyerm ekirodaim at. 
Á llandóan ' fejlődik az. Trianon, a cserkészet is m egterem tette a 
maga ifjs. irodalmát. A dd annak válogatott kincseit a gyerm ek ke
zébe, beszélgess olykor róla az ifjú  olvasónál. R ajtad  keresztül meg
szereti a jó könyvet, elvonja m ajd a jövőben is az unalomtól, léha 
szórakozásoktól, a sokszor káros mozitól, kártyától, korcsmától. És 
amikor m agára lesz hagyva, akkor is öntudatosan dobja félre az 
ízléstelen s a ponyvairodalom  term ékeit.

Egyházadnak, hazádnak, a jövő em berének szolgálsz vele, ol
vasd, szeresd a gyerm ekirodaim at. Hálával, szerető emlékkel gondol 
m ajd rád  az a gyerm ek, kinek m esét mondtál, k inek kezébe jó 
könyvet adtál.

Nekem nem volt ed. isk. tanítóm . Pusztán laktunk. Édesanyám 
tan íto tt be tű t vetni, m esét hallgatni, könyvet m egszeretni. Életének 
utolsó elő tti napján is együ tt gyönyörködtünk Aldrich regényében: 
„És lám pást adott kezem be az Űr!” Hogy mindezt hogy csinálta, ma 
sem tudom  megérteni. M unkája tengernyi, gondja ezernyi volt, 
hozzá száll hálás gondolatom.

Sorsod kartársam  hasonlatos az övehez; dolgod tem érdek, gon
dod nehéz és mégis . . .!

Add én jó Istenem, hogy életünk alkonyán mi is elmondhassuk:

A közmondás ugyan azt ta rtja , hogy já r t útakon biztosabb a 
haladás, de a rohanó korszellem  m in t sok mást, ezt a té te lt is a 
lom tárba hajította. A motoros járm űveknek bizony új ú takra van 
szükségük, nem igen használhatják  a régi, döcögő postakocsiknak 
építetteket. Mások m a a célok, m ásoknak kell a módszerelmek is 
lenniök. Azé a jövő, akié az ifjúság, a jövő nemzedék. Őt úgy az 
egyháznak, m int a hazának teljes m értékben m egnyerni az arra 
hivatottak  m inden igyekezete és törekvése. Ehhez aztán  szükséges 
a sokszor hangoztatott társadalm i összefogás. M iben áll az, nem 
kell taglalnom , csak néhány, saját m agam  tapasztalta igen kedyes 
összefogást szeretnék követendő példaként m egism ertetni.

Az elm últ év őszén a „Kié” evang. ágazata Bonybádon az egy
házmegyei ifjúság részére téli táborozást rendezett. A kitűzött cél 
a  gazdaifjúság megszervezése volt. Közelebbről: m inden községnek 
legalább egy olyan ifjú t adni, aki maga köré gyű jti m ajd  barátait 
s m egalakítja az evangélikus ifjúsági egyletet. Persze nem valami

„Amelyre léptem  tövises, nehéz volt az ú t . . . 
És lám pást ado tt kezembe az Ür . . .

MEGJEGYZÉSÜK
j utakon.
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táncegyletet, vagy kártyaklubot, hanem  komoly, bibliai alapon 
dolgozó egyesületet. A táborba szállók a gimnázium  régi épületé
ben nyertek  elhelyezést, élelmezést pedig a tápintézettől. Nagyon 
term észetes, hogy így naponta találkoztak és érintkeztek a gim ná
ziumi ifjúsággal. Ebédnél, vacsoránál találkoztak először. E gyütt 
im ádkoztak, együtt fogyasztották a tápintézet egyszerű, de ízletes 
ételeit. Maga az a tény, hogy a falusi ifjúság ugyanabban az ellá
tásban részesült, m in t a gim názium i ifjúság, nem  kis m értékben 
egyengette a kettő közötti közeledést. Barátságossá vált aztán a 
közös szabadtéri labdarúgásokon és az előadóterem ben m egrende
zett társasjátékokban. Összemelegedtek, m egértették  egymást, am i
ről eddig seholsem hallottunk. Valahogyan ellenséges iábon állt 
eddig a két ifjúság régi idők óta. A táborozás vége felé a két i f jú 
ság közös v itadélu tán t rendezett, melyen felvetették  a kérdést, 
hogy a jövőben hogyan dolgozhatnának együtt a falvak felvirágoz
tatásán. A gimnáziumi ifjúság felszólalói kijelentették, hogy ezen
tú l nem  fogják lenézni a kisebb m űveltségű falusi ifjakat és az is
kolai szünidőben elkövetnek m indent őket magukhoz felemelni és a 
m egkötött barátságot elm élyíteni. A falusi ifjúság felszólalói 
viszont m egígérték, hogy a jövőben az intelligens ifjúságban nem 
az úrhatnám ságra törtetőket fogják látni, hanem  falvaik leendő 
szellemi vezetőit, akikhez segítőtársként fognak szegődni. Micsoda 
óriási jelentősége volt e találkozásnak és m ilyen óriási kihatása 
lesz e nemzedék közös m unkájának m ajd a falvakban, ki m erné 
tagadni? Csak azt k ívánhatjuk, hogy minden középiskola székhe
lyén rendezzenek az illetékesek hasonló táborozásokat.

Így fest az ifjúság leendő összefogása, de hogy állunk a veze
tők összefogásával? Gondolok itt a lelkész és tanító  közös egyetértő 
m unkájára  az ifjúság m egnyeréséhez. Az első persze a kettőnek ba
ráti összefogása, m ert a széthúzást ham ar észreveszi az ifjúság és 
kárá t vallja  községük is. Hála Istennek  e téren is javultak  a k ilá tá 
sok. A nyáron a Balaton partján  m egrendezett vezetőképző tábor
ban a legjobb barátság fejlődött ki lelkészek és tanítók, theologusok 
és tanítóképzősök között. Együtt tanácskoztak az ifjúság m ikénti 
megszervezéséről, kicserélték nézeteiket, tapasztalataikat s kölcsö
nösen ígéretet tettek , hogy ezentúl nem egymás fölé vagy alárendel
teknek, hanem egym ás mellé rendelt m unkatársaknak tek in tik  
egym ást. Tettekben is m egnyilvánult ez a kölcsönös Ígéret. A tanító  
szívesen végezte a lelkész helyett a tábori konyha körüli teendőket, 
a lelkész viszont nem  restelte a h irte len  hadiszolgálatra behívott 
tanító  bőröndjét a vasúti állom ásra vinni. Ha a jövőben is m egm a
rad ez a kölcsönös segítségnyújtás és baráti megértés, akkor egy
házközségeink el sem képzelhető békés fejlődés korszakába lépnek. 
Persze ezt az irányt, ezt a közeledést m ár a theologián- és a tan ító 
képző akadém iákon kelle ápolni és ecélból a leendő lelkészeket és 
tan ítókat minél gyakrabban összehozni közös m egbeszélésekre és 
vitaestekre. Az a rra  illetékesek bizonyára talá lnának  rá ú ta t és 
módot.

,,Az egyházközségek e két vezetőjének összefogását előmozdí
tani tekintem  főcélom nak”, m ondta egy nem régen m egválasztott
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tanügyi esperesünk. Igaz, községében ez eddig is megvolt, hisz jól 
m egérte tték  egymást családjaikkal együtt. Hozzátette eztán, hogy ő 
az iskolai ügyek vezetését teljesen a tan ító ra  fogja bízni. A k im uta
tások elkészítése és aláírása a tanító dolga, de becsületbeli ügye is, 
hogy a valóságnak m egfeleljenek. A k iu ta lt állami fizetést a tanító  
vegye fel, ne legyen kénytelen  a lelkésztől azt átvenni. A tanítónál 
legyen az iskolai bélyegző s ez elegendő lesz m inden hivatalos íra t 
h itelesítésére névaláírása m ellett. Ezekkel és hasonló intézkedésekkel 
rem éli a tanítóságot önállósítani, önbizalm át emelni, egyben az 
egymás mellé rendeltséget m egvalósítani. Nem hiszem, hogy ezeket 
az újításokat valaki merész elképzeléseknek fogja tekinteni, m ert ez 
bizony az egyetlen biztosíték a két vezető együttm űködésének. 
M inden ú jítás ellenzéket szül, de a rohanó idők m egkívánják, hogy 
sok-sok téren  szakítsunk a m últ felfogásaival, m ert a megállás m ár 
m agában hanyatlás.

M arosvásárhely reform átus lelkésze a kormányzó u ra t üdvözlő 
beszédében kiemelte, hogy a lelkészek és tanítók összefogása ta r 
to tta  meg az ifjúságot a m agyar hazának. Ha az erdélyi testvérek  
üldözések és zaklatások m ellett m egtalálták a helyes útat, m ennyi
vel inkább kell nekünk is e ire  rálépnünk, ha az ifjúságot meg 
akarjuk  tartani. Tőlünk függ, hogy m inket fogad el vezetőnek, 
avagy a h ite t és hazát forgató agitátorokat fogja e követni. A mo- 
zaikszerűen felsorolt esem ények követésre méltó példák, próbáljuk 
meg m indkét részről utánozni és megvalósítani! —l —s.

Bizonyára Neked is sokszor eszedbe ju t, Testvér, ez az idézet 
m ostanában, amikor rádió, újságok új világot, m egújhodást harsog
nak Feléd. Te m agad is érzed szükségét a m egújulásnak. Óh, m élyen 
érzed! Sokszor gyötrődve, keserűen érzed!

Az égiekkel m egbékültél m ár vívódásaidon, tusakodásaidon 
keresztül. M egtanultad, hogy igen sokan lefelé néznek, leragadnak 
a röghöz, Neked, nevelőnek, felfelé kell nézned, hiszen Te tudod, 
hogy m inden jó felülről jön. Áldás, békesség, megnyugvás! Azért 
van o tt asztalodon a M egváltó képe vagy szobra. Valahányszor úgy 
érzed, hogy nem érdem es többé küzdened, nincs értelm e önm ar
cangoló életednek, m indig m egvigasztalódtál a Nagy K ereszthor
dozó fájdalm as arcán. Eged kiderült, új bizakodás szállt Beléd! Ú jra 
van célod, van értelm e m unkádnak!

De azok a fö ld iek ... azok .. .  no, éppen erről szólnék...

A rra gondoltam, Testvérem , fogjuk m eg egymás kezét és já r 
juk  be, a megújhodás rem ényében, h ivatásunk mezejét! Nézzünk 
m élyebben egymás szemébe, érezzük nehészégeink közepette egv-

Irta : Szíj László.
.. és lá ték  új eget és új fö ld e t;..

János Jel. k. 21, 1.
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m ás segítő kezét és osztozzunk egymás örömében. Egym ást segítve 
nem  lépünk annyi tüskébe, könnyebben botorkálunk!

Négy részre osztottam  beszélgetésünket: 1. Iskolában. 2. Leven
ték  között (ifj. név.). 3. Faluban. 4. Otthon. Ügy gondoltam, ez a né
gyes felosztás adja nagy vonásokban szolgálatunk egész területét.

Fogadd el szeretettel nyú jto tt testvéri kezem és nyújtsd  Te is 
a magadét.

Induljunk Isten nevében!
* * *

1. Iskolában. Erről a kérdésről m ár beszélgettem  Veled, egy
szer. Ugy-e, emlékszel? Nem akarlak untatn i. Azt tartom  azonban, 
hogy varinak dolgok, m elyeket nem  lehet eleget ism ételni és nem 
lehet elégszer hallani. M égishát igyekszem ú ja t is m ondani és ne 
neheztelj rám, ha biznyoso dolgokat ismételek. Jer, lépjünk be 
iskoládba!

Bizonyára Te is érezted, hogy szülők iskolájára is igen nagy 
szükség volna, gyerekeid sok ferdeségének igen sokszor a szülők 
az okai. Hiszen m ennyit keserítettek  m ár Téged is az ilyen m ondá
sok: „Anyám azt m ondta, így csináljam ”, „Apám nem engedett 
írnom ” stb. Hányszor ásíto ttak  üresen eléd gyerekeid füzetsorai, 
m elyekbe otthoni feladatot kelle tt volna írniok. Hányszor zokogták 
el Neked, hogy otthon m indig sok dolguk van vagy egyszerűen sze
m edbe vágták cinikusan: „Nem volt rá időm!”

Fel a fejjel, Testvér, hiszen láttad  azt is elégszer, hogy a Te 
építésed, hogyan zuhant a porba és hányszor sira ttad  meg hangtala
nul ezt a tévelygő népet. Hányszor láttad  imádság nélkül, sapkával 
a fején ebédhez ülni tanítványodat. Ilyenkor, hogy fölsírt Benned 
a lélek: „Hát az imádság, há t az illendőség, am ire taníto ttalak!?” 
M ikor jössz el, óh, szülők iskolája?

És beszéljek-e arról is még, hogyan hordtak Rád mocskos száj
ja l m inden szennyet, hogyan akartak  sárba tiporni, m ert jó voltál, 
m ert tiszta szándékok, nagy célok vezettek?! És m ert jó voltál, hát 
Beléd rúgtak?!

Óh, Testvérem, tanítósors! Tudom fáj, éget, m arcangol és m in
den mondásom sebeket vág. De Te is tudod, hogy így van! Mégis 
azt mondom Neked, Bajtársam , fel a fejjel! Téged nem lehet be
mocskolni, m ert m agasan szárnyalsz, m in t a sas. Te, ha néha meg is 
keseredik a szád íze, felülről nézed ezeknek a szánalmas em berek
nek m inden tülekedését és m inden szem éthordását. Segíteni szeret
nék Neked!

Talán jó lenne, m inden hónapban vasárnap délutánonként ,ha 
összehívnád megbeszélésre taítványaid szüleit. M it gondolsz?

Szép ezt így elm ondani — mondod Te —, de nem jönnek el! Hát 
akkor kezded elölről ú jra , meg újra! Megszoktad Te m ár azt, hogy 
jószándékod romjaiból ú ja t építs! Közben elm úlik fiatalságod, 
arcodra ráíródnak az öregség szarkalábjai, hajad  m egfehéredik, 
vigasztaljon, hogy ha m ár Te nem arattá l, m ajd az u tánad  jövők 
a ra tják  le a Te vetésedet!

Addig is, Testvér, m unkára fel! M inden évet útjelzőkkel kezdj 
el. írjá tok  le szépen, díszesen a füzetbe. Egyszer m ár elm ondtam
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ezeket Neked. Az a fontos, hogy a telkedből csurranjanak ki, m in t 
szükségletek.

Hogy iskolád külsőleg is m elegséget sugározzon, tudod Te is a 
módját. M egtalálja a Te m agasratörő lelked az igazi megoldást itt 
is. Em elt fővel, tán to ríthata tlanu l előre, Testvér, új világ felé!

No. de m enjünk to v áb b ...
* * *

2. Leventék között. (Ifj. nevelés.) Leventesapkás ifjak gyüle
keznek. O tt látlak  Téged is. Te vagy az első. Sarkak koppannak és 
kem ényen hangzik a köszöntés: „Szebb jövőt!” Rádobban a szíved 
is: „Adjon Isten!” Egészen átváltoztál, egészen katona vagy. T artá
sod délceg, szavad kem ényen, komolyan csendül, parancsaid patto
gok, m ert tudod, hogy a fegyelem  az első. Csak a szem ed... a sze
mből m elegfényű és lágyan sim ogatja a „szebb jövő” katonáit.

Egyik csoportnál biztatsz, am ott dicsérsz, m ásutt korholsz. Min
denütt Te vagy a biztonság, a pillér, amibe bele lehet kapaszkodni, 
ami egységet, erőt ád.

Az ifjúságot meg kell ismerned! Ism erd m eg m unkájában, o tt
honában, szórakozásában egyaránt.

M unkája irán t érdeklődj, m unkáját é rtékeld  is. Beszélgessetek 
m unkalehetőségekről, alkalm akról, módokról. Irányítsd őket m in
den alkalommal, világosság, m egértés árad jon  szavaidból. Sok görbe 
élet fordult m ár egyenes ú tra  így, hidd el!

Látogasd meg őket otthonukban. Hogyan élnek? Hogyan be
csülik meg egymást? M ilyen a család, am elyben élnek?

Menj el, Testvér, nézd m eg azt is, hogyan szórakozik ifjúságod. 
I tt  csöndes megfigyelő légy. M ert, látod, m inden ember úgy szóra
kozik, amilyen a lelkülete. Esténként azután, amikor az iskolában, 
levente-otthonban összejöttök, hogy rádiószó m ellett beszélgessetek, 
játszatok, értékesítsd  megfigyeléseidet. Melegszívvel dicsérd, ami 
dicsérendő és kem ényen verd  a hátukhoz ferdeségeiket.

Azután színdarabot rendeztek. I tt  tanultok. Leányok, fiúk lesz
nek ott együtt. Gondolnod kell érintkezésük nemes, lovagias form áira.

Mind, m ind drága nevelési alkalom, m elyet nem szabad elm u
lasztanod! Ügy kívánja a lelked és úgy kívánja, akinek akaratából 
nevelővé lettél, akinek fájdalm as-szelíd arcán  olyan sokszor meg
békéltél. Te is a jövendőt keresed, ugy-e, Testvér?! Az ifjúság pedig 
jövő. Te is részese leszel, ha „szebb jövő” lesz!

Jer, tovább!
* * *

3. Faluban, összetartozik  az előbbiekkel, mégis új te rü le t ez, 
am elyen most barangolunk. Gondolok itt  sétáidra, beszélgetéseidre, 
látogatásaidra. M ert nagy nem zetnevelési hiányokat észlelsz, ugy-e, 
Te is?! Mi a m agyar paraszt élete? Hát, látod, nekem egy fiatal 
parasztem ber, aki egy kicsit messzebbre lát, ezt felelte: „Születik, 
dolgozik, m eghal”. Öh, m ennyire igaz ez! Nézz körül! Lihegve, véres 
körmökkel kaparnak, csakhogy szemébe vághassák em bertestvérük
nek: „Te koldús!” Hányszor találkoztál melldöngető, gőgös em berek
kel: „Nekem 50 holdam  van!”

Azt is észrevetted, hogy a falu népe m ennyire irtózik a betű tök
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Hej, de sokszor hallottad m ár valahányszor olvasásra buzdítottad 
őket: „Minek az? U raknak való!” Igen sokszor tapasztaltad, hogy a 
falusi népnek nincsenek céljai, ill. egyetlen célja életüknek a vagyon.

Tanulm ányi kirándulást akartál szervezni, de arcodba vágták, 
ilyeneket ide nem kell behozni. E rre aztán m ár szavad sem v o lt ... 
csak lesú jto ttan  tovább ballagtál. Pedig abból a pénzből, am it a 
legényfiú egy-egy m ulatságon elköltött, meg am it a nagyleány cifrál- 
kodásra kiadott, meg a vásári áldomások kiszórt pengőiből, de ju to tt 
volna, Istenem , de ju to tt volna. D ehát nincs annál szebb, ha a legény
fiú  a cigány előtt veri össze a sarkát és pengőkkel gyantázza a vonót. 
M intha m agam at látnám  — mosolyog a bajúszába az apa. Hiába no, 
az apja fia. És nagyot iszik rá  az ivóban. Meg az sem utolsó, ha a 
nagyleánynak olyan ruhája van, am ilyen nincs több a faluban. 
M intha há jja l kenegetnék az anyai szívet, m ikor a szomszédasszony 
a fülébe duruzsolja: „De szép ruhája  van a lelkem nek” . Meg aztán 
vásári áldomásokon is meg kell m utatn i a virtust, különben nem 
esne jól a gazdának a vacsora.

Mindez Neked, Testvérem, keserűség. Dehát lássuk, mi is le
hetne az orvosság! Minden faluban népháznak kell állnia. Rádióval, 
villanyvilágítással, könyvtárral, olvasó- és gazdakörrel. Azután, 
Testvér, lobogó lelkesedésű, rugalm as lelkű, bátran  kiálló, harcos 
férfiak  kellenek, akik nem ingadoznak, nem tétováznak, hanem  ki- 
rugódó térdekkel m ennek előre és sodornak, m int a vihar!

Micsoda áldás lenne a parasztegyetem . Téli hónapok sem m it
tevését term ékenyíthetné meg. M inden faluban lehetne!

Az énekkarok, dalosversenyek jelentőségét, úgyis ismered. 
Hiszen tudod, hogy a dal m indig felemel. Szárnyaljatok a tiszta m a
gasságok felé!

H iányát érzed egy országos heti lapnak is, ugy-e? Ez a falu 
népének szólna. A falusi ember vasárnap ér rá  olvasgatni. Jól szer
kesztett heti lap kellene a falusiaknak! Címe lehetne: Falu, Magyar 
Falu, Falu Népe. M egtalálhatná benne, am ire szüksége van. Nem 
m agasröptű, idegen szavakkal teletűzdelt politikai röppentyűket és 
más harsogásokat, hanem a falusi nép nyelvén írt okosságokat.

Azt hiszem, el is fáradtál, Testvérem , gyere pihenjünk meg 
otthonodban.

* * *

4. Otthon. M ilyen jó csönd fogad! így is kell. Neked, Testvér, 
ha hazatérsz, csönd, békesség, pihenés kell. Otthonod a megértés, 
békesség, boldogság virágos kis szigete legyen! Melegség, boldogság 
sugározzon kifelé, de zárva m aradjon m inden vásári zajnak, m inden 
zavartkeltő  alacsony indulatnak!

V árnak otthonodban jóbarátaid: könyveid. M úlnak az évek és 
gyönyörködhetsz könyvtárad értékes soraiban. Ott látom Gárdonyi 
Géza "könyveit. Jó l tetted, hogy m egvetted. Igen sokat tanulhatsz 
belőlük. G árdonyi felem elkedett, kifinom odott lelkének gyöngyei. 
Tudsz m agaddal beszélgetni, eltűnődni olyan dolgokon, m elyek m ás
nak semmiségek, m ert m egtanított rá Jancsi frá ter, az „Isten r a b j a i 
ból. O tt látom  az erdélyi írók m unkáit is. Óh, de sokszor elolvasgat
tad  Nyírő József könyvét: „Az én népem ”-et. Sokszor gyönyörköd
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tél a „Havasok könyve” lehelletfínom  megfigyeléseiben. Történelm i 
regények sorát is o tt látom. Emlékszel, hogyan megrázott Czibak 
Im re hatalm as alakja és új te ttek re  sarkalt gyönyörű élete? (Gulácsy: 
Fekete vőlegények). Látok könyveid között é letrajz  regényeket is. 
Zrínyi, Mátyás király, Vesselényi, Rákóczi, Madách, óh, m ennyi 
felejthetetlen  órát szereztek Neked!

Nem hiányoznak azonban szakkönyveid sem. Hiszen Tanító is 
vagy, mégpedig a javából, am int látom. A T anterv  és Utasítás m in
dennapi olvasmányod, ott van asztalodon. Ott van, látom, Tóth M i
hály: „Szántás, v e té s ...”-e. Igazi, testvéri segítséget leltél benne. Azt 
m ondja: ,,... ha a holt betűhöz Te is annyi szívet, lelket adsz, m in t 
én, sok kellemes óra fog üdíteni nehéz m unkádban”. Felüdülve ol
vastad  a negyedik kötet végén: „Ha eredm ényt értél el, az m ind, 
m ind a Te érdemed, m ert Nélküled, lelked nélkül ez csak holt be tű 
ha lm az... m ert a lélek az, ami m egelevenít”.

O tt vannak, látom, az Egységes Vezérkönyvek egyes kötetei, 
m elyeknek szükségét érezted. O tt van Padányi-F rank A ntal dr. 
könyve: „A nevelés m ódszere” . Régi neveléstudom ányi tankönyveid: 
Neveléstörténelem , Neveléstan, Tanítástan, M ódszertan. W eszely 
Ödön: „A korszerű nevelés alapelvei”. Ennél á lljunk  meg egy kicsit! 
Mélységes, gyönyörű gondolatokat olvastál benne. Megérezted, hogy 
írója nemcsak nagy tudós, hanem  melegszívű em ber is volt! A ldas- 
sék emléke!

Különösen m egragadott a „Nevelő hatás” című fejezetből ezr 
„Mindenki, aki nevelni akar, gondoljon arra, hogy elsősorban ön
m agát nevelje.”

Környezetről, növendékről, nevelőről, tekintélyről olvastál még 
gyönyörű gondolatokat.

M indezekfölött pedig ott áll asztalodon Krisztus! Az Ő szelíd
sége, az Ö lelkisége a Te örök példaképed!

Végül, Testvérem , kell lenni Valakinek, aki Téged hazavár, aki 
otthonodban a fény, melegség, akinek elm ondhatod törekvéseidet, 
akinek kiöntheted szívedet, akivel együtt álm odjátok tovább az 
életet: a Ti életeteket! Aki lesím ítja  a gondbarázdát homlokodról, 
akinél acélozod a lelkedet!

Legyen, Testvér m indennapodnak egy csendes órája, am ikor 
szemben állsz önmagaddal.

* * *
Köszönöm, Testvér, hogy k ita rto ttá l velem ezen a hosszú úton. 

Most m ár a végére értünk. Állj meg és nézz vissza! Elbúcsúzom 
Tőled, Weszely Ödön előbb em líte tt m unkájából vett idézettel: 
„Harmonikus a lelki élet, ha az em ber bele tu d  illeszkedni a v ilág
rendbe, nem keresi folyton a h ibákat, s nem lá t m indenütt m agára- 
nézve sérelmet. Harmonikus, aki bízik a jövőben, aki felül tud  em el
kedni a m indennapi élet kicsinyességein, aki általában a világ fölé 
em elkedik”.

A jó Isten segítsen Téged erre!
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M ŰHELYÜNKBŐL
Rovatvezető: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanár.

Biblia az egyháztörténet tanításában.
Irta : Buti Sándor, Vásárosfalu.

Míg a b ibliatörténet és a káté tanításával eddig élénken fog
lalkoztunk, aránylag keveset gondoltunk egyháztörténet tan ítá 
sunkra.

T antervűnk a következő útm utatásokat adja:
A célt így tűzi ki: „A tanulónak m egm utatja az egyházat alap

jában  (a bibliában, történetében, mai életében és tanításában).“
Az anyagról írva öntudatos egyháztagok nevelését követeli. A 

krisztocentrikusság elvét az egyháztörténet tanításában is szorgal
mazza.

A tanítás m enetét így vázolja: „ ...m eg je lö ljük  a tárgyat, el
beszélő alakban közöljük az.anyagot, m egm agyarázzuk az ism eret
len fogalm akat és körülm ényeket, végül m egállapítjuk, hogy az el
beszélt esem énynek vagy a jellem zett szem élynek mi a jelentősége 
az egyház életében“.

M egállapíthatjuk, hogy a bibliára utalás., a krisztusközpontiság 
követelése a különben szűkszavú utasítás ellenére is m egadja a 
szükséges világosságot a továbbiaknak e fény m elletti m egtalálására.

Szerény szándékom hacsak egy szentjánosbogárka fényét is 
hozzáadni a tan terv  által gyú jto tt világossághoz, hogy az egységes 
célú egyháztörténet tan ítását elősegítsem.

Az egyháztörténet az ige története a jelenvaló világban. Tör
ténései, egyes fejezetei az ige sorsát tá r ják  elénk. Személyei és 
azok m unkája, élete a bibliában élnek vagy ellene cselekszenek. 
Így tehát az egyháztörténeti esem ényekben az ige esem ényeire, az 
egyháztörténeti alakokban a biblia alak jaira  ism erünk. Az első 
pünkösd, az első keresztyének élete az evangélium  új é le tet for
máló erejét hirdetik. A zsidó és a római üldöztetés vértanúi, m ajd 
az előreformátorok, L uther s a reformáció hősei nem  az emberi 
elvek m elletti megállásra, hanem  az igében élőknek a bibliát, az 
igét m indennél többre értékelésére m utat. E gyháztörténetünk hősei 
szavaikban, életük történéseiben tehát az ige bennük m egnyilat
kozó állandó indítása által lettek  az egyház védőivé, az ige terjesz
tőivé, ha kelle tt vértanúivá.

És ahogy beszél az egyháztörténet az evangélium nak em bere
ken végzett m unkájáról, éppen úgy elénk tá r ja  az evangélium  ellen 
küzdők életében az ige elhom ályositására, m egtagadására, megsem
m isítésére ind íto tt törekvéseket. Az első vértanúk  üldözői nem  em
bereket akartak  megsemmisíteni, hanem  a belőlük áradó igét. A 
római császárok keresztyénüldözése a K risztus ellen folyt s az ösz- 
szeszedett és m áglyára íté lt bibliák megsem misítésével éppen úgy 
az igét akarták  elpusztítani, m int az ellenreform áció idején. Egy
háztörténetünk  m inden részletéből az ige sorsa tűnik elénk.

Ezért egyháztörténet tanításunk célja nem  lehet más, m int ta -
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H itványainknak az egyháztörténeti esem ényben m egm utatni és 
m egm agyarázni az ige ú tjá t és sorsát. Az ige ú tja  más és m ás az 
egyes történelm i korokban. Hatalm asok küzdenek ellene (Heródes 
Agrippa, Dioklecianus, Trajánus, Julián, — Koppány, Gyula stb.), 
papol: és uralkodók hittel vagy paranccsal terjesztik  (Nagy Kon
stantin, Klodvig, Bonifác, Szent István, Cirill, Methodius stb.), téves 
és hamis tanításokkal elegyítik (VII. Gergely Krisztus helytartója, 
a legfőbb hatalom  birtokosa, III. Ince: fülbegyónás, átlényegülés 
stb.), tisztaságért küzdenek (Vald P., Wiklef, Húsz, Luther, Zwingli, 
Kálvin stb.).

Ha az ige harcosai Isten választott eszközei az ő evangélium á
n ak  védelmére, akkor ki kell hangsúlyoznunk tanításunkban, hogy 
Isten igéje nélkül az illető egyháztörténeti esem ény nem tö rtén t 
volna meg. így  az ember, az egyháztörténet hőse az ige védelm ére 
Istentől rendelt eszközzé, fegyverré válik és tanításunk során em
beri kiválóságok dicsérete, szem élyi tulajdonságok m egrajzolása 
helyett a rra  m utatunk  rá, hogy a taníto tt egyháztörténeti képben 
Isten  kinyilatkoztatása üzen a személyeken és cselekedeteken ke
resztül nekünk is, egyháza ma élő gyerm ekeinek.

Felem lítem  ezt, m ert tankönyveink, m in t az term észetes is’ 
nem  dolgozhatják fel így az anyagot. A tankönyvek esem ényanya
gát az ige szellem ével nekünk kell m egtöltenünk. Enélkül tan ítá 
sunk központja em beri cselekedetek, tö rténetek  ism ertetése lesz. 
Egyháztörténet tan ításunk inkább a m agyar tö rtén e t m in tájára  tör
té n t módszer és anyagközlés tekintetében s m ellőztük az ige sorsá
nak, történetének hozzákapcsolását. A testből hiányzott a lélek: a 
biblia. Tananyag, felhívás a példa követésére (erkölcsi tanulság), 
teh á t em berek élete, sorsa példája m aradt meg a gyermek lelkében 
a  m inden tan ítási egységben felism erhető isten i üzenet és isteni 
akara t eredm ényének m egörökítése helyett, em berek dicsőítése volt 
Isten  dicsőítése helyett.

Nem az következik ebből, m intha egyháztörténeti nagyjaink 
szem élyét ezáltal kisebbé tennők. A tény, hogy ők Isten akaratát 
m unkálták, az igét élték, védték, érte m eghaltak, mutasson rá  és 
reá is m utat Isten választott em bereinek nagyságára Ism ertessük 
fel tehát, egyháztörténetünk hőseit az ige te tte  fényesebb és 
nagyobb porszem ekké, m int a biblia m inden nagy alakját is.

E lkerüljük ezzel a földi dicsőség palástjába öltöztetést, de nem 
tesszük kisebbé alakjainkat, Gyarlóságok, tévedések pl. egyház
hőseink életében is fordultak  elő. Jézus még választott tanítványai- 
nagy gyarlóságára is rám utat (Lukács 8. 25., M árk 8. 33.). Ezt szem 
előtt tartva m egkím éljük a gyerm ekek lelkét későbbi csalódások
tól. A mai életrajzregény sokszor a sárosabb felét m utatja  be az 
ifjú  olvasó elő tt az iskolában eszm énynek ism erte te tt nagy alaknak 
a regény-, az igazság-, vagy csak a valószerüség jogán s így meg
lép ik  az iskolai tanítás m egbízhatóságába v e te tt hitet. Az igéből 
táplálkozó egyháztörténet tan ítás  középpontja a Krisztus lévén, 
egyháztörténeti hőseink esetleges gyarlósága elhomályosul a nagy 
bizonyosság m ellett: az Isten m aga választotta ki az illető t esz
közévé az ige szolgálatára. T anításunk sohasem tévesztheti a főcélt
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szem elől t. i. az ige útjának, sorsának bem utatását az egyházban.
Különösen figyelnünk kell erre a XIX., XX. század egyháztör

ténetének ism ertetésénél. Sérelmek, rendeletek, törvények ism er
tetése m ellett vigyük be tanításunkba itt is lsen üzenetét s annak 
világánál vizsgáljuk a tanítandó anyagot. Mily könnyű lesz pl. a 
gyülekezetnek, m in t szervezett közösségnek berendezkedését ism er
tetni, ha központi gondolattá P ál apostol üzenetét tesszük: „A 
végett hagytalak téged K rétában, hogy a háram aradt dolgokat hozd 
rendbe és rendelj városonként presbitereket, amiképen én néktek 
m eghagytam “. P al lev. Tit. 1. 5. T anításunkban itt reám utatunk  
Pál egyházszervező m unkájára, m egállapítva, hogy az üzenet ne
künk is szól. A mi gyülekezetünkbe is rendel presbitereket, veze
tőket. Ism ertetjük  az ige m eghagyása a lapján választott presbiterek 
kötelességeit, a gyülekezet világi berendezkedését, a vezetők 
Krisztus á lta l vezetettségét. Így lá tja  meg a gyerm ek a gyülekezet 
külső szervezetében is a biblia rendelését. Sérelmek, jogfosztottsá- 
gok ism eretése m ellett m egláttatjuk a szám ban gyengülő, szenvedő, 
üldözött egyházban a hívek lelki erősségét, szeretetm unkáját, h it
életét. Párhuzam ot vonunk az első keresztyének üldöztetése és 
őseink üldöztetése között. (Mindig az ige és a biblia megsemmisí
tése a cél; az ige elhallgattatása, az igében élők kiirtása az eszköz.)

Gyakorlati tanítási szempontból tehát egy-egy megfelelő bib
liai rész, vers teszi érthetővé, m iért úgy tö rtén t az az egyháztör
téneti esemény. Az elmondottakból következik, hogy az egyháztör
ténetet m integy a biblia képes-könyvének is tekinthetjük. Amit a 
biblia egy-egy igéje üzen, leír, elmond, az megelevenedik és ese
m énnyé, személlyé, törvénnyé válik, alakul az egyháztörténelem 
ben. A biblia értelm ez, m agyaráz és tőlünk is követel, m inket is el
tilt szavai u tán  a tárgyalt egyháztörténeti esem énnyel kapcsolatban.

Fontos az egyháztörténeti esem ények tanításához a meglelő 
bibliai részek egységes kiválasztása. Bár ugyanazon egyháztörté
neti eseményhez több megfelelő szem léltető bibliai részt talá lha
tunk  az egyöntetű, minden evangélikus iskolában egységes szellemű 
tanítás az egyeséges igeszakok m eghatározását kívánja. Pl. a vér
tanúk életükben és halálukban az ige a lap ján  álltak: „Boldogok, 
akik háborúságot szenvednek az igazságért: m ert övék a m ennyek
nek országa“ . M áté 5. 10. Ugyanezen történethez vehetnők m agya
rázó igének a M áté 10. 28., a Máté 24. 9 és 13. v. is. Mivel azonban 
az első hit javítók vagy a gályarabok történetének tanításánál is 
vehetjük  ez igék bárm elyikét, fontosnak tartanám  a pontosan meg
határozott igéket kijelölni m inden történethez.

Egy-két tan ítási egységben szeretném  egészen röviden bem u
tatni, m iképpen lesz az egyháztörténeti esem ény a biblia illuszt
rációjává.

Az első keresztyének életét tanítom . Az egész tanítási anyagot 
belehelyezhetem  ezen igékbe: „És foglalatosak valának az aposto
lok tudom ányában és a közösségben a kenyérnek  megtörésében és 
a könyörgésekben“ . Ap. csel. 2. 42. Ez az egy vers bem utatja az első 
•egyházat abban a formában, ahogyan Isten lelke pünkösd ünnepén 
m egalkotta. Igehallgató, bűnbánó, Jézusban kétkedés nélkül hívő
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kis sereget rajzolok a tanulók elé, ez a m ustárm ag, amelyből kifej
lődik a keresztyénség fája. Tagolódnak ebben a bibliai üzenetben a 
tanítás soráni részegységek is. Az előkészítésben m egrajzolhatjuk 
az első pünkösd megtérő seregét, amely keresi az ú tat Jézushoz s 
kérdezősködik: „Mit cselekedjünk?“ Péter válaszára m egtérnek és 
m egkeresztelkednek. M egtérésük bizonysága magyarázó ige is. A 
tárgyalás során ism ertetem  a) az apostolok Krisztustól eredő tudo
m ányát, b) a szeretetm unkát közösségi életükben, ej rám utatok  az 
úrvacsora szentségének fontosságára az első gyülekezet életében,
d) beszélek a közös könyörgések: az istentiszteletnek éle tüket for
máló hatásáról is. A m egerősítésben párhuzam ba állítom a m últ és 
jelen keresztyén gyülekezeteinek életét és m unkáját.

__________ (Folyt, köv.)

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
A Magyar Tanügyi Egyesületek Egyetemes Szervezete 

(M. T. E. E. Sz.) mozgalma.
Dr. Ősz Béla tanügyi főtanácsos, a M. T. E. E. Sz. elnöki taná

csának elnöke még másfél évvel ezelőtt felterjesztést in tézett a val
lás- és közoktatásügyi m iniszter úrhoz, m elyben kérte, hogy e szer
vezetet illető olyan törvényjavaslatot terjesszen elő a m iniszter, 
amely azt megfelelő számú felsőházi tagsághoz juttassa. A m ennyi
ben ez egyelőre akadályokba ütköznék, tag ja inak  sorából megfelelő 
számú tagot neveztessen ki a felsőházba.

Bár felterjesztésére választ nem kapott, most, hogy parlam enti 
rendszerünk esetleg az érdekképviseleti rendszer irányába tolódik 
el, újabb em lékiratot te rje sz te tt a minisztériumhoz. Ebben, illetőleg 
ennek indokolásában k im utatja , hogy az 1937-iki utolsó adatok sze
rin t 34.311 személyből á llt oktatószem élyzetünk a csonkahazában, 
nem számítva az egyetemi tanárokat, akiknek száma a főiskolai taná
rokkal együtt 1143 volt. A visszacsatolás ó ta  e számok m ég nagy
m értékben emelkedtek. Ezt a 34.311-es szám ot a felsőházban senki 
sem képviselte, míg az 1143 főiskolai, illetőleg egyetemi tan á rt 15 
felsőházi tag. Pedig az óvodákon a nem zeti társadalom nagyrésze 
megy keresztül, az elemi iskolákon m indenki, a középfokú- és 
középiskolákon sokan, de a főiskolákon csak a társadalom nak igen 
vékony rétege.

Nemzeti nevelésünk ügyének  parlam enti tárgyalásánál az okta
tói rendet nem  szabad kizárni, m ert közérdek, hogy ők is elm ond
hassák vélem ényüket. Ezért készült egy ú jabb  emlékirat, am ely e 
képviseletek kérdésében te r je sz t megoldási tervezetet a m iniszté
rium  elé. Ez em lékirat tárgyalására  még kitérünk .
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HÍREK
Lapunk munkatársainak és olva

sóinak m indenben áldott, boldog ú j-  
esztendőt kívánunk.

Igazgatói kinevezés. D. Kapi Béla 
püspök  Erdős János káldi tan ító t az 
igazgatói címmel tü n te tte  ki. A k i
tü n te té s t az egyházm egyei elnökség 
m eleg ünneplés k íséretében ad ta  á t 
érdem es tanítótestvérünknek. Az új 
igazgató t lapunk részéről is jók íván
ságokkal köszöntjük.

A Luther Társaság a Kis János 
é le tra jz ra  h irde te tt pályázat h a tá r 
id e jé t több oldalról érkezett óhajra  
1941. augusztus 31-ig meghosszabbí
to tta . A vallásos népies ira t pályázati 
h a tá rid e je  1940. decem ber 31. m arad.

Az Eötvös-alap rendkívüli közgyű
lése. A M agyarországi Tanítók Eöt- 
v ö s-a lap ja  decem ber hó 28-án dél
e lő tt 12 órakor, a T anítók Háza gyű
lésterm ében  (VIII., Szentkirály i-u tca 
47. III. em.) rendkívüli közgyűlést 
ta rto tt. Tárgysora az időközben m eg
ü resed e tt tisztségek betöltése volt.

„Magyar Sors” bajtársi levelezés. 
V álla ljanak  m aguknak kicsinyek és 
nagyok  önkéntesen ism eretlen levél- 
b a jtá rsa k a t akár az anyaország k ü 
lönböző tájairól, ak á r  a felszabadult 
terü letek rő l, vagy a külföldeken 
m illiószám ra élő m agyar testvérek  
közül! E cél m egoldására a M agyar 
N em zeti Szövetség szerkesztésem ben 
ú jsze rű  levelezőlapsorozatokat ado tt 
ki, m elyek sorozatonként 22—22 drb. 
kö rképbe gyűjthető album ban írá s
ban , időrendben, grafikonban és kép
b en  egyszerre tartalm azzák  a fö ld
ra jz i- , gazdasági-, népm ozgalmi-, népi 
m űvelődési- és hadi történelm i nem 
zeti művelődési ism eretanyagot. A 
b a jtá rs i levelezési körbe jelentkezők

K úthy Ferenc. Kispest, 5145. sz. csek
ken m egrendelik 2.20 P -é rt a soroza
tokat, m egírják  egyidejűleg korukat, 
foglalkozásukat és cím üket, am ire 
kzpti irodánktól a sorozatokkal együtt 
egy távoli bajtárs, vagy bajtársnő  
címét is m egkapják. K özponti iro
dánk különben a levelezők távoli 
ügyeit válaszbélyeg m elle tt b a jtá rs i-  
asságból elintézteti. Címe: Budapest, 
IV., G éza-utca 4. sz. E gyébként a m. 
kir. honv. vezérkar főnöke 550.705—6. 
vkf. •—940. sz, a. a Levente Egyesüle
teknek, P est vm. alispán ja pedig 
2085—940. ikn. sz. a. a várm egyéje 
összes népm űvelési bizottságainak le
velező b a jtá rs i körök m egszervezését 
ajánlotta.

Az Országjárás foglalkozik az olasz
magyar idegenforgalm i lehetőségekkel 
és beszámol arról, hogy ezidén jó k a
rácsonyt várn ak  hazai üdülőhelyeink. 
Több cikk és tanulm ány ism erteti 
Erdély idegen- és vendégforgalm i 
viszonyait s külön figyelm et érde
mel a Szentföldi Múzeumról, a B ala
ton vízállásáról és a „B ernát-fillé- 
rek”-ről ír t színes tudósítás. Az Or
szágjárás legújabb szám át ezú tta l is 
bő h íranyag egészíti ki. K apható  m in
den IBUSz-pavillonban, példányon
ként 20 fillérért. Szerkesztőség és 
k iadóhivatal IV., Párisi-u . 1. Tele
fon: 186-724.

Késmárszky Gyula rákoskeresztúri 
igazgató-tanító országos egyesületünk 
közgyűlése alkalm ából gyengélkedő 
s üdülésre szoruló tanító  szám ára 1 q 
búzát adom ányozott, azzal a céllal, 
hogy abból az illető révfülöpi üdü
lőnkben nyaralhasson. K övetésrem éltó 
példa!

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető: dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-in tűzeti tanár.

Meddig nyújtsuk az ének sorvégző hangját?
Irta : dr. Gárdonyi Zoltán.

Lapozzuk fel a Kapi-féle korálkönyvben a „Mint a szép híves 
p a ta k ra ” dallam át. Vegyük egyszer komolyan a négynegyedes ü te
m et és ütem ezve énekeljük el a dallam első sorát! Ugy-e, 
m ilyen  különös, hogy az utolsó hang oly hosszú? Hát még ha a „d” 
hang  feletti koronát (fermátát) is komolyan akarnók venni! Ugyan
így  végigpróbálhatjuk m indazokat a korálsorokat, am elyek egész
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hangjeggyel végződnek: m indenütt tiltakozni fogunk a záróhang 
hosszúsága ellen. Valahogy úgy érezzük, hogy ezeken a helyeken a 
záróhang és a rákövetkező lélekzetvételi szünet nem igényel többet 
összesen egy félkótányi időnél.

Hogy áll a dolog a fél- és negyedkótás végződéseknél? Ha a 
„Mint a szép híves patak ra” második dallam sorát elénekeljük, akkor 
is azt fogjuk érezni, hogy a befejező félkóta m ár egymagában elég 
nyom atékot ad, de a korona által je lze tt külön m egnyújtás teljesen 
felesleges. Ilyenkor a következő dallam sor elejét „a tem po” kell el
kezdenünk, tehá t a lélekzetvétel idejé t a végző félkótából kell el
vennünk.

A negyedkótás végződés kétféle változatban fordul elő. Az egyik 
a következő sor felütéses kezdete elő tt álló negyed. Ezt sem kíván
juk  a korona értelm ében nyújtani, csupán utána kívánkozik egy 
kis lélekzetvételi szünet. Megjegyzem, hogy ilyen helyeken nem egy
szer pontozott félkóta áll a negyed helyén (pl. „Krisztus, te vagy 
életem ”), ennek az értelm e azonban ugyanaz, m int a negyedé, m ert 
csupán a négynegyedes ütem  látszatának  a következetes fenntartása 
érdekében jegyezték ezeket a végződéseket pontozott félkótának. 
A negyedzárás m ásik áldozata a leütéses kezdet előtti kéttagú vég
ződés (pl. „Csak halandó, elm úlandó” , vagy „Minden ember csak 
halandó”). Ezekben az esetekben a záróhang m egnyújtása még ke- 
vésbbé kívánkozik, m int előbb, sőt a lélekzetvételre m aradó időt is 
egészen rövidre kell szabnunk, nehogy a következő sorkezdet fel
ütésesnek érződhessék.

L átjuk  tehát, hogy a korálkönyvben a korona szinte sohasem 
jelenti az a la tta  levő hangjegy n y ú jto tt éneklését, sőt ellenkezőleg: 
igen gyakran a korona alatti hangjegyet a látszólagos értékénél még 
íövidebben kell hangoztatni.

Hogy az egyes dallamsorok végén pontosan m ennyi szünetet 
kell tartanunk , azt ne a korálkönyvi lejegyzéstől, hanem az egyes 
dallamok szerkezeti tagoltságától tegyük  függővé. Négysoros dallam 
nál az 1. és a 3. sor végén egészen kis szünet elegendő; valamivel 
többet várha tunk  a 2. sor végén. Nyolcsoros dallam nál az 1—2., 3— 
4., 5—6. és 7— 8. sorok egymás között szorosabban összetartoznak, 
tehát ne válasszuk szét ezeket annyira, m int a 2. sort a 3.-tól, a 6. 
sort a 7.-től. Ez utóbbi sorok között valamivel nagyobb legyen a 
szünet, de a 4. és 5. sor között egész határozott m etszetet kell érez
tetnünk. Ezúttal nem térhetek  ki az összes dallamszerkezeti típusok 
sorvégeinek a rendjére, csupán an n y it jegyzek meg, hogy egy-egy 
énekvers végeztével ne vágjunk bele azonnal a következőbe, hanem  
tartsunk  annyi szünetet, am ennyi ezt a legnagyobb egységet kellő
képpen lezárja.

Ha koráléneklésünk ritm ikus volna, akkor ilyesféle problém ák 
nem m erülnének fel, m ert a ritm ikus lejegyzésmóddal pontosan ki 
lehet fejezni a sorvégző hang, vagy a sorközi szünet hosszúságát. 
Régente legfeljebb az egész dallam  legvégső hangja fölé írtak  koro
nát. A koráldallam ok ritm usának kiegyenlítése és egyenlő ütem ekbe 
való beosztása hozta m agával a korona sorvégi alkalmazását. Első
nek Störi (S tuttgart, 1710.) korálkönyve alkalmazza következetesen 
a koronát, de pl. König (1738.) csak ott ír koronát, ahol nem ju to tt
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hosszú hang a befejezésre. A 19. század folyam án elterjed a félkótás 
alapmozgás, am elynél a sorvég csak fél- vagy egészkóta lehet, tehát 
távolról sem oly bonyolult a sorvég kérdése, m in t a Kapi-féle korál- 
könyvben, am elyik ugyanis ismét a negyed-alapm ozgás elve szerint 
közli a dallamokat.

*

Uj énektanítási vezérkönyv.
Vikár Sándor: Vezérkönyv az első osztály énektanításához.
(„Néptanítók Pedagógiai K iskönyvtára”, Sárospatak, 1940.).
A szerző IV., V. és VI. osztályos énektanítási vezérkönyveire 

m ár annakidején felhívtuk olvasóink figyelm ét. Az első osztály v t-  
.zérkönyve m ost jelen t meg. A kb. 70 oldalas könyvecskét nem  csu 
pán a népiskolai énektanítás m unkásainak, hanem  zenei játékos 
iskolák: ú. n. zenei óvodák vezetőinek is a ján ljuk . A mű az anyag 
kiválasztása dolgában a népiskolai tan tervhez igazodik, azonban á 
módszeres feldolgozásban m ár kezdettől —  elein tén  teljesen játékos 
form ában — m egtalálja az ú ta t a zenei elem ek tudatossátételéhez 
és a hangjegyek ism ertetéséhez. Ezt a szerző azzal indokolja, hogy 
ha a zenei elemek tudatossátétele csak a III. o.-ban kezdődnék, akkor 
a 8— 9 éves gyerm eket vissza kellene helyeznünk ism ét a 2—3 hangra 
terjedő m ondókák stb. világába, holott az I— II. o.-ban helyesen vég
zett énektanítás u tán  ez m ár szűk keret lenne a zeneileg felébresz
te tt gyerm ek lelke számára. M inthogy az I. o. tan terv i anyagát úgy 
a teljesen, m int a részben osztott, valam int az osztatlan iskolákban 
el kell végezni: kim ondhatjuk, hogy Vikár Sándor legújabb vezér
könyve valam ennyi énektanítással foglalkozó kartársunk  érdeklődé
sére számot tartha t. G.

*

F oly óiratszemle.
„Katolikus Kántor“' (nov.). Sonkoly István: „Mosonyi Mihály 

egyházi zenéje”. A cikk itt közölt első részletében a szerző rám utat 
arra, hogy a m últ század derekán m űködött m agyar zeneszerző egy
házzenei stílusa a bécsi m esteréket követte, teh á t még távol állott 
tőle m agyar egyházi stílus kialakításának a terve. — „Egy erdélyi 
levél” cím a latt közöltekből m egtudjuk, hogy az erdélyi kántorok és 
tanítók híjával vannak m agyar könyveknek, különösen pedig énekes 
hangjegyeknek.

„Zeneközlöny “. Kelemen Ernő m árm arosszigeti reí. k án to r
tanító közlése szerint a Romániai M agyar Dalosszövetség dalárdái
nak 65 százalékát a reform átus egyházi jellegű dalárdák alkották. 
(Nov.) — Szabó Gyula „K ántorhiány fenyeget” címmel újabb oldal
ról m utat rá azokra a veszedelmekre, am ikre előbb róm. kát. rész
ről, m ajd legutóbb a m agunk részéről is felh ív tuk  a figyelmet. (Dec.)

__________ G.
H angjegym ellékletünk jan.— febr.—m árc.—ápr.-i száma 8 oldal 

terjedelem ben febr. 1-én kerül szétküldésre. Tájékoztatásul előre 
közöljük, hogy az egy nagyobb (de nem túlnehéz) húsvéti vegyes
kart, valam int nehány orgona-korálelőjátékot fog tartalm azni.

G arab József könyvnyom dája, könyvkötészete, Cegléd.



Hogyan hárítható el a Duna árvízveszedelme? — ezt az idő
szerű kérdést tárgyalja  Cholnoky Jenő  a Búvár m árciusi számában. 
H altenberger M ihály a Balkán-félsziget néprajzát, M esterházy Jenő 
a százéves Lánc-hidat, Szövérdy Lajos pedig a dunai homokból való 
aranym osás kérdését ism erteti. Fel kell em lítenünk még Tangl Ha
rald  — fehér kenyér, Tokody László M iért ragyog a drágakő? Éhik 
Gyula: Érdekesebb változások a m agyar emlősvilágban, Gronovszky 
Iván: Zenélő óra és B án Márton: Az oktatófilm  készítése cím ű cik
két. Sok érdekes közlem ényt tartalm az „A tudom ány m űhelyéből’1. 
Ez a szám sorolja fel a Búvár országos diákpályázatának szép díjait 
és ju talm ait. A B úvár Cavallier József dr. szerkesztésében és a 
F ranklin-T ársu lat kiadásában je len ik  meg.

KIADÓ ÜZENETEI. Nagyszokoly. Köszönettel vettük  az elő
fizetést, azonban m iért kaptunk 10 P  helyett 9 P  60 fillért?

Jeszenszky Margit, Balassagyarm at. Hálás köszönettel nyugtáz
zuk ezen a helyen is lapunkra küldött 3 P  adom ányát. Követendő 
például szolgálhat. Szíves üdvözlet.



SZEPTEMBERTŐL
JÚNIUSIG

Az evangélikus népiskolák 
olvasó- és tankönyvsorozata 

öt kötetben

Az új Tanterv és Utasítás szerint szerkesztette

Dr. KAPI BÉLA
püspök

SOMOGYI BÉLA
igazgató-tanító

VKM. eng. sz. Egyházi eng. sz.

Olvasókönyv a II. o. sz. 6027/1936. 157/1936.
Olvasó- és tankönyv a III. o. sz. 108, 867/1938. 91/1937. 
Olvasó- és tankönyv a IV. o . sz. 5113/1937. 33/1937.
NagyolvasókönyvazV/VI.o.sz. 109,509/1938. 13/1938.
NagytankönyvazV/VI.o.sz. 6027/1936. 158/1936.

F R W K L I H - T Í R S Ö L I I l
Budapest, IV., Egyetem-utca 4.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



A Z  O R S Z Á G O S  
E V A N G É L I K U S  
TANÍTÓEGYESÜLET 
F O L Y Ó I R A T A

A L A P Í T O T T A -K A P I  G Y U L A  É S  P A P P  3 Ó Z S E F  
492V T0L193V IG  SZERKESZTETTE ÉS KIADTA: KRUG LATOS

SZERKESZTI: SOMOGYI BÉLA

XLVII. ÉVFOLYAM. 1941 FEBRUAR 2. SZ.



Kiadja:
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.

M egjelenik havonta hangjegym elléklettel.
A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára: egész 
évre 10 P, félévre  5 P. — A lap szellemi részét illető közlem ények 
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[gaz reménységet! M4rk9 ,7
Ahol igaz h it nincs, o tt a rem énység csak érzéki örömökre és 

földi kielégülésre irányulhat. Hogy pedig ez a sötét rög felé hajló 
rem énység rem énytelenségnek bizonyul és végeredm ényben hová 
vezet, azt az a tlan ti k u ltú ra  végvonaglásánál lá tha tjuk  legjobban. 
\  nyugati kultúrm éz élvezői rem énytelenségükben és félelmükben 
m egvakultak. M ézesbödöneiket még a század elején az orosztól fél
tették  leginkább. Szövetkeztek hát a rettegett szörnyeteggel és a 
kicsi m agyarral és a ném ettel verették  meg term etes kebe lba rá tju 
kat. Ez az ördögi sakkhúzás hozta a milliók halálát okozó orosz bol
sevista forradalm at. Azok a tényezők pedig, akik előrelátták az 
egyoldalú pénzgazdálkodás megrekedését, de szerették volna a 
tömegek véréből és verejtékéből felhalmozódó anyagi hasznot mégis 
m aguknak biztosítani, azok felépítették a bolsevizmus sivatagi ho
m okjára az atheista kom m unizm ust. Mikor ez a hatalom  tavaly a 
finn-orosz háborúban bem utatkozott és kitűnt, hogy egy 160 milliós 
nép anyagi ereje nem ér fel egy 4 milliós nép lelki erejével, a 
rem énytelenség szeme még akkor sem nyílt ki. M ert neki éppen azt 
kell igazolnia, hogy a legrikítóbb földi rem énység is csak délibábos 
leplezője a rem énytelenségnek. A rem énytelenség pedig az Istentől 
való elszakítottság állapota, lényege szerint: halál.

Ne gondoljuk azonban, hogy a mi lelkiségünket ettől a nyugati 
életcsődtől valam i m egbízható szigetelés különíti el. Egész Európa 
agonizál. Csak egyes kevésbé m egtám adott szervek állanak még 
ellen. Fontos azonban, hogy am int a legnagyobb felhő is parányi 
vízcseppekből áll, úgy az a rem énytelenség, mely ma halálra csüg- 
geszti a világot, ugyancsak az apró emberek rem énytelenségéből 
tevődik össze. Az én, a te  rem énytelenséged és az Istentől elszakadt 
világgal való m egalkuvásunk okozta ezt az ítéletidőt. De meddig 
hordozzuk e halálterhet? ♦

Mikor Mózes m ár alig b írta  a küldetése súlyát, látn i kívánta az 
Isten arcát. Isten azoban Mózes e kívánságát nem teljesíthette . (II. 
Mózes 33, 18— 23.) A m a tan ító jának  ilyen túlzott kívánságát is tel-
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jesítette  az Űr. Aki elfogadja K risztust, lá tja  az Atyát. (János 14, 9.) 
Hogy pedig egészen kézzelfogható és állandó tápláléka legyen a 
tanító rem énységének, Isten úgy intézkedett, hogy bárm ely g y e r
m ekarcba belemélyedve, rábukkanhatunk Krisztus arcára, K risztus
ban pedig — előbb vagy utóbb —  felism erhetjük Isten arcát. (Márk 
9, 37., M áté 10, 40., János 13, 20.) Hitetlenséggel, félhittel, illetve 
á lh ittel hozzányúlva a gyerm ek- és a mai embertömeg-ü.gvhöz, az 
antikrisztus tőrébe jutunk, h itte l és igazán befogadva a gyerm eket, 
Istennel találkozunk. Kell-e más rem énységet biztosító ígéret?

Tanító testvérem , ha az újévben a rem énységed lankadna, két 
kézzel fogd az előtted álló gyerm ek két kezét és használd ki kivé
teles helyzetedet, hogy ugyanis a gyerm ekarcban találkozhatsz éle
ted és a mindenség Urával. Ha ez m egtörtént, rem énységed soha 

» többé nem  torzulhat el rem énytelenséggé. N. J.

Összeomlás, az alkotó munkához való 
előkészület idején.

(Somogyi Zoltán korai halálára.)
„M ikor egy-egy csillag tám ad, 
M élyen elfog a búbánat,
Most is az ju t az eszembe,
Ez is földről m ent az égbe.”

Virágos koporsót szegeztek le Körmenden, 1941-ik esztendő 
jan u ár havának 3-ik napján. Somogyi Béla kartársunknak, az Evan
gélikus Népiskola szerkesztőjének, az orsz. evangélikus tanítóegyesü" 
let kiváló elnökének 20 esztendős, gondozott, féltett, szép rem é
nyekre jogosító Zoltán fiát taka rták  be az örök sötétségbe. A csa
lád szem efényét lopta ki az életből, hirtelen, tünem ényes ham ar- 
sággal a kérlelhetetlen halál. Rügyektől duzzadó fiatal faág voltál 
kedves Somogyi Zoltán, — rügyező faág, mely vár egy szép
tavaszra, hogy kifeseljék, aztán jö tt egy kérlelhetetlen vihar és le
tö rte  a szép term ést ígérő rügyekkel boríto tt ágat.

Volt, — nincs! Ez a két szócska m ily fájdalm at, m ily véghetet- 
len fájdalm at tud  szerezni! Nem ism ertelek közelebbről kedves 
Somogyi Zoltán és mégis m élyen fájlalom  korai halálodat. Fájlalom , 
m int érző szívű ember és m int a korán elköltözött, szép rem énye
ket sírba v itt jó fiú m egtört szívű ap jának  sorsosztályosa. Régi igaz
ság, hogy a sorsközösségben élők közelebb állanak egymáshoz, job
ban átérzik egymás szívfájdalm át. így  vagyok én Somogyi Bélával 
szemben.

A gyenge m ellűek rém e: a tüdővész gyötörte hosszú hónapokon 
keresztül kedves Zoltánunkat is, szerető és ágyánál virrasztó sze
re tte it is és vele érző kedveseit. Úgy elborult a lelkem, m ikor meg
hallottam , hogy egy fiatal, 20 éves életet követel m agának a sír 
áldozatul, — egy 20 éves életet, am ely rózsás jövőt ígért nemcsak 
szükebb családjának, de nem zetének is. Előtte a jövő, a sejtelm es, 
édes álmokkal te lt paradicsom kert, — gyönge kézzel m ár nyúlt
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volna u tána és ekkor előlépett az a hatalm as despota s azt m ondta 
harsányan: Eddig és ne tovább . . .

Halál! Én látta lak  m ár száz alakban, örvény felett egy futó 
habban, egy kis virágnak illatában, felajzott kedv m ám orában — 
és nem  féltem  hatalm adat. De most, am ikor lelki szemeimmel látom  
a fia tal tetem et ravatalon feküdni, amikor tudom, hogy a beszédes 
szemek nem  néznek többé senkire, hogy az arc mosolyogni nem fog, 
hogy elm últ visszajöhetetlenül a tav a sz . .  . most rettegem  h a ta l
madat!

K orhadt mellű, spléénes öregeknek, kik két kézzel esdik a 
halált, hogy jönne m ár, — a szemébe sem néz; eh, gondolja m agá
ban, húzzátok csak még az igát, nem kelletek  nekem. Az én útam  
m ásfelé vezet, azon járok. —  Láttam  egy nyom orult beteget, akinek 
m ártírom ság volt m inden napja, napjának m inden órája. Láztól 
verve, hevert nyöszörögve a kíntól, á fájdalom tól. Véresre harap ta  
az ajkát, m egtépte a vánkosa csücskét s m int egy fuldokló panasz, 
tö rt ki belőle a vágy: meg akarok halni, végy m agaddal édes m en
tőm, te jótékony halál! És a halál a m ellett is ridegen m ent el. Mit 
neki a nyavalyás, beteg ember? — Hát, nem jobb-e hatalm ába ke
ríten i az üdeséget, a v irulást, a 20 esztendős tavaszt? Micsoda 
pokoli élvezet lehet neki hom állyal borítani a fényes, ragyogó sze
meket, goromba, érdes kézzel letörölni az arcról a mosolyt, a rózsá
kat, — hogy mikor ott fekszik a ravatalon leeresztett karokkal, be
csukódott szemekkel, kárörvendő vigyorgással odamondhassa: Ezt 
én cselekedtem, ez az én müvem! — Ügy, úgy kegyetlen halál, csak 
arasd, csak kaszáld az ifjúságot, tobzódj e gyönyörűségedben. Ször
nyű vagy, félelm etes vagy.

Álom nak is iszonyú, há t még valóságnak, m ikor az alkotó élet 
kezdetén elröppen egy rem ényteljes élet.

B ánatba m erült jó szülők, m éltó a ti fájdalm atok. De fel a .ma
gasba, fel! Ha m inden kötél szakad is, m ely még az élethez kapcsol, 
van egy: m ely a m agasba irány ítja  a megszomorodott szívek tek in 
tetét, m ely a mennyekhez köt és ez a vallás! Csalódj az egész világ
ban, kiktől szeretetet vártál, sú jtsanak kiktől segélyt rem éltél; hagy
jon el m indenki; tévelyegj a sötétben, hol fél élet volna egy sugár; 
kábulj el metsző fájdalm adban: látsz egy fényes tündöklő csillagot: 
ez a vallás! Ez m egnyugtat s biztatóan mondja:

,,Ha úgy tetszik, hogy m inden elveszett,
S a rem énnyel is m ár felhagyánk,
Van még ki hozzánk nyájasan beszél:
A vallás — a mi jó anyánk!“

Ti jó szülők, édes testvérek! Ha volna vígasztalás, úgy ide önte
ném m egnyugtató balzsam nak szívetekre. Ám az Istennek és az idő
nek gyógyító erejével em ber nem  rendelkezhetik. Legfeljebb rá juk  
utalhatunk, hogy ime: sírjatok  és várjatok, mi veletek sírunk és 
veletek várjuk  az enyhülés lassú, de enyhítő orvosságát.

Legsúlyosabb napjaitokban együtt éreznek veletek közelebbi és 
távolabbi jóbarátaitokon kívül, az Evangélikus Népiskola valam eny- 
nyi olvasója és a Lapcsaládnak összes tagjai! „__, y __
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A tanítóság és a tanítóképző gyakorló-
iskolája.

Ebben a címben m egjelölt kérdés olyan, hogy felvetése és tá r
gyalása az evangélikus tanítóság folyóiratában bárm ikor megokolt 
lenne. Rendkívüli időszerűséget ad azonban m egvilágításának az a 
körülm ény, am elyet az olvasók a most közzétett bejelentésből vesz
nek tudomásul: Somogyi Béla az Országos Evangélikus Tanítóegye
sület elnöke, az Evangélikus Népiskola szerkesztője, körm endi evan
gélikus népiskolai igazgató-tanító m egvált eddigi állom áshelyétől és 
a soproni evangélikus tanítóképző-intézet gyakorló-iskolai tan ító já
nak m unkakörét foglalta el. Ez a tény  a tanítóságban bizonyára 
élénk érdeklődést vált ki és vélem ényalakításra késztet.

Az elnöknek  és szerkesztőnek  szem élyét érthetően kíséri a köz
figyelem. Somogyi Béla m unkásságát, egyéniségét a tanítótestvérek 
jói ism erik, becsülik, értékelik  és szeretik; az evangélikus tanító
képzőkre, köztük a soproni intézetre is a tan ítvány  ragaszkodásával, 
tiszteletével és hálájával tekintenek.

Ebből az alkalomból meg kell szólalni az alm a m aternek, hogy 
lem érje az elvek és a való helyzet, az elgondolások és a gyakorlati 
célszerűségek m érlegén ezt a változást. Az egyházi főhatóság és az 
intézet tanári testü leté lelkiismeretes, gondos m érlegelés után fog 
lalt állást Somogyi Béla meghívása m ellett. Az evangélikus tan ító
ság száma nem annyira nagy, hogy nem  érezhetnők m agunkat egy 
nagyobb cs'alád tagjainak. 408 m indennapi iskolánkban 790 tanító s 
3 líceum unkban és tanítóképzőnkben 32 tanárunk tan ít. Jobban ism er
hetjük  tehát egymást, m int azok a munkaközösségek, amelyek 
száma ezrekre rúg. Ebben a nagyobb családban folytassunk eszme
cserét a müködö tanítóságunk, országos elnökünk, a lapszerkesztő, 
a gyakorlóiskola és a tanítóképzés viszonyáról.

Kiindulásul állapítsuk meg, hogy ezek a tényezők szorosan ösz- 
szetartoznak és egym ásért vannak. Egy másik alapvető m egállapí
tásunk az, hogy a tanitoképzés és a gyakorló-iskola van a tanító
ságért, a tanítóság a népiskoláért, a népiskola a népért, az egész 
nem zetért. A szolgálatnak ez az útiránya: csak m ás-m ás lépcsőfokon 
állunk, de egyikünk sincs az önmaga érdekeiért. A cél a közösség
nek, egyháznak és nem zetnek a szolgálata. Talán m a sokkal foko
zottabban közösségi célú m inden szolgálat, m int nyugodtabb és las
súbb időkben.

Hogy a népoktatás és a tanítóképzés együvé tartoznak, azt a tör- 
vényhozás is felism erte és kimondotta. Az 1868. évi XXXVI I I .  t.-c. 
a népiskolai közoktatás tárgyában cím et viseli s ebben az alaptör
vényben népoktatási intézetekként az elemi és felsőbb népiskolákat, 
a polgári iskolákat és a tanítóképzőket szervezi. 82. §-ában m eg
kívánja, hogy: ,,A képezdének egy gyakorló-iskolával kell össze
kötve lenni, m elyben a növendéktanítók gyakorlatilag képeztethes- 
senek“ . A 84. §. így szól: ,,A tanári személyzet egy igazgató-tanár
ból, legalább két rendes s egy segédtanárból és a gyakorló-iskolá
ban működő egy tanítóból áll“ . A most még két tanéven át érvény-
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ben maradó tanítóképzőintézeti tanterv szerint: „A gyakorló-isko
lának jó népiskolának kell lenn i“ . A gyakorló-iskola tehát nem több 
és nem is kevesebb, m int a jó népiskola s ,,ne legyen ellentét az el
m életi pedagógia és gyakorló-iskola m unkája között“ . Az akadémiai 
tanítóképzést szervező 1938. évi XIV.  t.-c. 3. §-a kiköti: „Tanító
képző-akadém iát csak líceummal, internátussal és gyakorló-nép
iskolával együtt lehet fen n ta rtan i“. A törvény 8. §-ában a következő 
rendelkezés van: „Gyakorló-népiskolai tanítóvá csak olyan okleve
les népiskolai tan ító t lehet kinevezni, illetőleg megválasztani, aki a 
gyakorló-népiskolai tanítói alkalmazás feltételéül a vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter által m eghatározott vizsgálatot sikerrel k i
á llo tta“. É 8. §. indokolása a gyakorló-népiskolai tanító  jelentőségé
ről a következő m egállapítást teszi: „A gyakorló-népiskola tanítója 
a tanítóképzés fontos és nélkülözhetetlen tényezője, m ert az ő didakti
kai és módszertani jártassága a tanítóképző-akadém iában nevelkedő 
jövő tanítónem zedék m intája, példája, stb.“

A gyakorló-iskolai tan ítóró l itt elm ondottak a törvény és a tan 
ügyi korm ányzat álláspontját röviden jellem ezték.

De ezekből a m egállapításokból már következik, hogy a gya
korló-iskolába olyan tanító  kell, aki a népiskolát m inden vonatkozá
sában jól ismeri. Azonban az, aki a tanítók gyakorlati képzésével 
foglalkozik, ism erje nemcsak m agát az iskolai m unkát, hanem  lassa 
maga előtt mindig a tanítóságot is, mint testü letet, maga erényei
vel, hibáival, nehézségeivel, gondjaival és törekvéseivel együtt. A 
gyakorló-iskolai tanító  necsak didaktikus és pedagógus legyen, ha
nem szociológus is. M inden kérdés ma fokozottabb szociális hang
súlyt kap s napirenden van a társadalm unk hivatásrendi m egszer
vezésének feladata.

A  gyakorlóiskolai tanító  nem  lehet m egm erevedett, de nem 
lehet felületes és bizonytalan járású  sem. Nem lehet forrófejű re
form er, nem  lehet különcködő, én-kózpontú, hanem  higgadt, kiala
kult tanítóegyéniség, aki elég rugalm as ahhoz, hogy körül tud  nézni, 
de elég türelm es és józan, m egértő és önfegyelm ezett ahhoz, hogy 
tájékozódni tudjon és a legjobb ú tat meglelje. Sokan vannak, akik 
nagyon tévesen, a gyakorló-iskolai tanítótól valam i egészen tanító
fölötti, elkápráztató teljesítm ényt várnak. E lvárják  tőle, hogy m ű
v észn ő jén , sőt bűvészkedjék. Kétségtelen, hogy a tanításban és ne
velésben vannak sejtések, megérzések, művészi elemek és hatások. 
Van igazság abban a m egállapításban is, hogy a tanító nem  lesz, 
hanem  születik. A gyakorló-iskola tanítói ka tedrája  azonban nem 
akar színpaddá lenni, am elyben produkciók folynak. A gyakorló- 
iskola az elérhetőt, a valóságot, az életet á llítja  oda követendő és 
követhető például a jövendő tanítóinak. És éppen ezért a gyakorló
iskolai tanulók sem tek in thetők  máskép, m int m inden iskolásgyer
mek. A gyakorló-iskolai tanulók nem kísérleti alanyok. A tanítójuk- 
tanul, halad, felfelé törekszik, de nem kísérletezik és nem kalando
zik. A didaktikai fortélyoknál többre tartja  a gyerm ek lelkét és a 
tanító  személyiségét. A tanítás fogásait, a technikai „húzásokat“ 
csak egy bizonyos józan határig  tiszteli. Természtes, hogy az átlagos 
tanítónál nagyobbfokú tanítói és nevelői készséget, öntudatosabb és
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m egalapozottabb eljárást, eredetiséget, szint, továbbá nagyobb iro 
dalm i, elm életi tájékozottságot tételezünk fel a gyakorló-iskolai 
tanítónál.

Az elm ondottakból nem  az következik, hogy mindenki lehet jó 
gyakorló-iskolai tanító. Egész egyéniség, egész ember kell idei És 
vessük fel a kérdést: hány éves korában lesz az ember valam eny- 
ny ire  egész? Általánosságban bizonyos életkorban, tapasztalatok 
megszerzése és feldolgozása, az életből való látás után, életének úgy 
a delelőjén. De ezt a m egállapítást sem lehet gépiesen m indenkire 
akalm azni. Vannak, akik aránylag fiatalon érettek  s vannak, akik 
sohasem lesznek eléggé érettek. Ez egyéni adottság dolga. Az egyé
niségnek sok összetevő és re jte tt tényezőjét pedig egy délelőtti gya
korló-iskolai vizsgálaton még oly kiváló búvárok sem tud ják  meg
állapítani. Ezért kell irányítóul elfogadni azt az ítéletet is, am elyet 
a közvélem ény m indenkiről m egalkot s am elyet a kartársak és fe le t
tes hatóságok nyilvánítanak.

Ilyen meggondolások után azt hisszük, m indenki előtt világos, 
hogy az evangélikus tanítóság egyik kimagasló értéke elfogadta a 
feléje irányuló bizalm at és vállalkozott a jövő tanítónem zedék neve
lésében annyira fontos m unkakör betöltésére.

Hogyan állunk azzal, a sokakban bizonyára felvetődő kérdéssel 
az evangélikus tanítóegyesület 8 év óta elnöke gyakorlóiskolai 
tan ítóvá lett. Mit jelent ez a változás a tanítóság szellemi, egyesü
leti és társadalm i vezetésében?

Aki 30 évig vidéki népiskolában m űködött, iskolalátogató m un
kakört tö ltö tt be s részt vett m inden népiskolai vonatkozású evan 
gélikus egyházi és országos m unkában, aki tankönyvek írásával, 
tan te rv  szerkesztésével, egyházi szabályrendeletek alkotásával já 
ru lt hozzá népoktatásunk fejlesztéséhez, az m ár annyira hozzánőtt 
a valóságokhoz, hogy az álláscsere nem  jelenti sem elszakadását, 
sem légüres térbe való jutását. A Hóm an-érm es Somogyi Béla az 
evangélikus tanítóságtól még ha akarna, sem tudna többé elsza
kadni. De még eltávolodni sem! Az evangélikus tanítóképzők gya
korló-iskolai tanítói különben is a szó teljes értelm ében evangéli
kus tanítók.

Az országos elnöki székben ülő tan ító ra  és a közös ügyre csak 
nyereség az, ha a gyakorló-iskolai tanító i állásban kevésbbé lesz 
szétforgácsolva, m int eddigi m unkakörében. Elmarad ezentúl % iun- 
kajából a kötelező kántori szolgálat, az iskolánkívüli népm űvelés és 
a gyülekezeti élettel járó teendők jelentékeny része. A gyakorló- 
iskolában könyebb a tanító  helyettesítésének megoldása, m in t a vi
déki osztatlan iskolában. Az elnöknek több ideje m aradhat egyesü
leti ügyek intézésére; könyebben kaphat szabadságot az oktatására  
bízott gyerm ekek nagyobb hátránya nélkül. Ezáltal fokozódik a 
mozgékonysága, nyugodtahban dolgozhatik. V itathatatlan tény az is, 
hogy a gyakorló-iskolai tanító  m unkaterü lete  szűkebb, érdeklődé
sét és ere jé t jobban képes koncentrálni, m int a falun, a gyülekezet
ben lévő egyetlen és így sok tek in te tben  „mindenes“ evangélikus 
tanító. Zavartalanok az iskolai szünidői, m arad ideje elm élyedésre. 
Több erőt fordíthat a közügyekkel való foglalkozásra, anélkül, hogy



31

<ez a gyakorló-iskolának a há tté rbe  szorítását jelentené. A gyakorló
iskolai m unkakörből teljes figyelem mel k ísérheti a népiskola és a 
tanítóság napi életét, a folyton felvetődő kérdéseket. M ondanunk 
sem kell, hogy ez a gyakorló-iskolai tan ítónak  m unkakörével járó 
kötelessége is. Az áttekintése növekszik.

Az elnök most Körm endről Sopronba került. Mit jelen t ez a 
környezetváltozás az egyesület vezetése szempontjából? Honnan 
előnyösebb, könnyebb, eredm ényesebb a vezetés: a fővárosból, vi
déki nagyobb városból, kisvárosból vagy éppen egészen kicsiny 
faluból?

A főváros e tekintetben egészen különálló helyzetet jelent. 
Budapest világváros. Az em berek élete o tt általában hajszcltabb. 
m echanikusabb és anyagiasabb. Akik B udapestre kerülnek vidék
ről, azoknak a szellemi kapcsolata a szélesebb rétegekkel előbb-utóbb 
szűkül és módosul. A főváros sajátos világvárosi légköre más m int 
a vidéké. Különleges nemzetszem lélete is van. A világvárosi em ber 
nem  ism eri eléggé a vidéket, a népet és sajnos sokszor nem is érti 
meg kellőképpen a kérdéseit. A fővárosiak egy része nem eléggé 
m éltányolja a vidék szellemi életét, kiegyensúlyozottabb egészsége
sebb látásait. A fővárosiak egy jelentékeny hányada — ne vegye 
senki hántásnak! — a mi vélem ényünk szerin t felületes és tájéko
zatlan a mi kérdéseink reális m egítélésében is. Jobb és egészsége
sebb tehát, ha nincs m inden vezetés fővárosi em berek kezében és a 
fővárosban.

Sopron, m int szellemi és társadalm i környezet úgy országos, 
m int evangélikus szempontból is jelentékeny a kisebb városokkal és 
falvakkal szemben is. Sopron ősi m űvelődési középpont. Nagy- 
m ultú, az ország legm űveltebb vidéki városa, józan polgársággal, 
nagy evangélikus gyülekezettel és sok iskolával. Evangélikus Hit- 
tudom ányi Kara, ősi gim názium a (líceum), M űegyetemi K ara m el
le tt annyi az iskolája, hogy „az iskolák városának“ nevezik. Az or
szágos elnök itt olyan szellemi, pedagógiai és társadalm i légkörben 
él, ami tájékozottságát fokozza, látását élesíti. M unkásságának tám o
gatására több lehetőség van olyan tényezők részéről is, am elyek 
eddig a távolság m iatt nem fejthettek  ki kellő hatást. Az egyházi 
főhatósággal is közvetlenebbek lesznek a kapcsolatai. A tanítókép
zés m űhelyéből is lá tja  a tanítóságot. A jelen  általa jól ism ert tala
járó l az elképzelt jövőt építheti.

Igen fontos ez a látás és ez a működés most, a tanítóképzés 
akadém iai színvonalra való emelésének időpontjában. A m egindu
lásnál a főirányokat jól kell ism erni és különösen ilyen nehéz idők
ben van szükség gyakorlott és biztos tájékozódású hajósokra. A 
rem élhetőleg rövidesen új, korszerű hajlékába költöző tanítóképző- 
intézet sokat fog Somogyi Bélától kapni, m ert ő tudja, hogy mi a 
népiskola és ki az evangélikus tanító, tudja, hogy mi az iskolaszer
vezet, iskolaigazgatás, mi a tanügyi reform, mi az egyház, mi az a 
talaj, amelyből a gyakorlatnak, az elvek végrehajtásának ki kell 
nőnie.

Arról, hogy az Evangélikus Népiskola szerkesztésére nézve 
m ilyen nagy előnyök szárm aznak a szerkesztője állásváltoztatása
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révén, azt hisszük, senkit sem kell külön meggyőznünk. Mégis- 
néhány tény t felsorolunk. Az Evangélikus Népiskola a soproni evan
gélikus tanítóképzőintézet szülötte. 1889 január 1-én indították ú t
nak a lapot Kapi Gyula és Papp József akkori igazgató és gyakorló
iskolai tanító, m indketten feledhetetlen emlékű, nagy m unkásai az 
evangélikus népoktatás ügyén keresztül a hazai népnevelésnek. 
Papp József 30 évig szerkesztette az Evangélikus Népiskolát. Meg
hatódva olvassuk az első szám beköszöntőjét: „Mit akarunk?“' Az 
általuk kitűzött cél ma is változatlan: „Az Evangélikus Népiskola 
bem utatja  hazai evang. népiskoláink tanügyi állapotát m inden ol
dalról, azt emelni és fejleszteni igyekszik m inden irányban, össze
kötő kapocsul óhajt szolgálni az összes hazai evang. tanítók és 
tanítóegyesületek között; szabad szószólója lesz m inden olyan véle
m énynek, törekvésnek, am ely egyházunk és iskoláink jólétét s á lta
lában a közjót célozza; de kizár hasábjairól m inden személyes 
ügyet és m inden szenvedélyes hangot. Közlönye akar lenni a becsü
letes, józan, szolid m unkálkodásnak, mely a néptanítói általános és 
szak-m űveltséget fejlesztve, az evangélmi egy házias érzületet ápol- 
gatva, a keresztyén vallás-erkölcsi alapon nyugvó m agyar nem zeti 
népnevelés ügyéért harcol.

K itűzött program m unkat megvalósítani saját erőnkből, jól tud 
juk, hogy képesek nem  lennénk. Felhívjuk tehát ezennel egyhá
zunk összes tanítóit, lelkészeit s a tanügy m inden barátjá t, hogy 
lapunkat úgy erkölcsileg, m int anyagilag tám ogatni szíveskedjenek.“

Krúg Lajos, szintén, m int országos elnök, 1924-től 1934-ig Sop
ronból szerkesztette és adta ki a lapot. Az Evangélikus Népiskolát 
tehát Sopronhoz és a tanítóképző-intézethez örökké élő szálak fűzik. 
A  szerkesztésben nagy nyereséget jelen t a szerkesztőre az, hogy 
Sopronba, az Evangélikus Népiskola szülővárosába és szülőházába 
kerü lt vissza. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ennek eredm ényeit 
az egész tanítóság tapasztaln i fogja és tudjuk, hogy folyóiratunk- 
élni, virágozni, fejlődni fog. Két rovatvezető: dr. Gárdonyi Zoltán 
és Kuszák István az in tézet tanárai. Az evangélikus népiskolai és 
egyházi élet több tényezőjét is közelebb lehet hozni a folyóirathoz 
és a tanítósághoz. A lelkészi és tanítói kar tám ogatására a szer
kesztő jövőben is teljes m értékben szám ítani fog éppúgy, m int a  
folyóirat megindítói.

Azt is mondhatnók, hogy a gyakorló-iskolai tan ító  szinte a leg
alkalm asabb népiskolai pedagógiai folyóirat szerkesztésére. Csak 
egy esetre hadd m utassunk rá: A Néptanítók Lapja jelenlegi szer
kesztője Drozdy Gyula állam i gyakorló-iskolai tan ító  volt.

Hisszük, hogy egyetlen olvasó nincs, aki ezt a fejtegetésünket 
személyi ügynek és ne közérdekű eszmecserének tekintené.

Somogyi Béla szem élyéről nem  szükséges beszélni. Öt ism erjük.
Hisszük: az evangélikus tanítóság egyetemessége örül annak, 

hogy Somogyi Béla egységesebb, nagyobb kisugárzású m unkakörbe 
ju to tt s ezzel más tek in te tben  is előbbrehaladt. Ha valaki m inden 
erejével, önzetlenül a közért dolgozik, akkor azt nem  lehet megfi
zetni. Somogyi Béla eddigi három évtizedes szerény, önm agát 
emésztő m unkáját sem fizethetjük meg, csak elism erjük.
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Somogyi Béla által ism ét erősödni fog az a kapcsolat, amely a 
tanítóságot és tanítóképzést összeköti

Nem tudjuk, hogy az idők sodra még m ilyen követelm ények 
elé állít s m ilyen próbára leszünk kitéve. De össze kell tartanunk!

Somogyi Bélát az evangélikus tanítóság az élére emelte, ezért 
a tanítóság ezt a változást csak örömmel üdvözölheti.

Ebből az alkalomból az intézet igazgatósága és tanári testületé 
szeretettel és m unkatársi közösség elkötelező tudatával köszönti az 
ország evangélikus tanítóságát és tanítóképzői tanárságát.

Az országos evangélikus tanítóságnak színe előtt is bizalom
mal és örömmel üdvözöljük régi in tézetünk tanári karában Somogyi 
Bélát s új m unkakörének betöltéséhez a legszebb rem énnyel ígér
jü k  teljes tám ogatásunkat. a  tanári testü le t nevében:

Rozsondai Károly
líceumi és tanítóképzői igazgató.

Öntudatos nevelés.
Irta : Sátory Vilmos.

Ha századunk történetét olyan szempontból vizsgáljuk, hogy 
'vájjon milyen vezérgondolatok szövik azt át, akkor többek között 
kielemezhető Európa népeinek történetéből az erős nem zeti öntudat 
feltörekvése. A m últ század második felében a liberálizm us képezte 
Európa színtadó m otívum át, mely k iterm elte az in tellek tuel kozmo
politát, vagy az enyhébb „Europäer“ típust. A háború nemzetek 
szerint csoportosítván Európát, elsöpörte ezeket a gyökérnélküli 
kultúrvirágokat, m elyeket talán  egyedül a bazanélküli s azért m a
gát a háborún is m eglehetősen kívülhelyező zsidóság ápolgat még, 
m int m entalitásának és helyzetének leginkább megfelelő világszem
léletet. A világháború és az utána megkezdődött ú.jabb harc az éle
té r t és élettérért, teljes egészében felszabadította a népek ősi élet
erőit. A harc nem fejeződött be a Párizs környéki békékkel, az csak 
erőgyűjtést szünetet jelentett. A küzdelem  első fázisában olyan kö
rülm ények játszottak döntőleg közre, am elyek a népek igazi faji és 
nemzeti erőit m egbénították. Nem is lehetett tehá t reális egyensúly 
a  bekövetkezett béke. A rra azonban jó volt, hogy több-kevesebb 
keserves szenvedés és vajúdás u tán  felszínre kerü ltek  a valódi népi 
erők, amelyek két évtized után  m egindították a küzdelem  második 
fázisát. Ez m ár tisztán nemzeti csoportok élet-halálharca.

Az erők gyűjtése közben a népek önm agukra találtak; a nem 
zeti öntudat volt a rendező erő, az építés, a felem elkedés és a célki
tűzés eszmei ú tm utatója. Enélkül a nemzeti ön tudat nélkül sem az 
érők gyűjtése, sem azok kifejtése nem  lett volna lehetséges. Régi 
tö rténelm i tanulság viszont, hogy a mostoha sors mindig jobban 
kedvez a nemzeti ön tudatnak és erőgyűjtésnek, m in t a jólét állapota.

A nemzeti ön tudat kétféleképpen kaphat erőre egy népben. 
Vagy akad olyan vezéregyéniség, aki rövid idő a la tt hatalm as szug- 
gesztív  hatásával beleviszi azt a népbe, vagy pedig a nemzet nevelői
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oltják fáradhatatlan  m unkával és lelkesedéssel az ifjúságba és — at 
politikusok, írók, költők és sajtó nevelő szerepére gondolok — a 
nemzet felnőtt, érett társadalm ába. A kárm elyik form ájában érvé
nyesül is azonban, egy bizonyos: a XX. század első felében a leg
főbb erőgyüjtő tényező, a legnagyobb szervező és rendező erő ez a
— talán  a liberálizm us reakciójaként, elemi erővel feltörő és érvé
nyesülő nacionalizmus.

Hazánk tízévszázados vérzivataros történelm ében leljük a m a
gyarázatát annak a nagy türelem nek, amellyel m inden idegennek
—  akár faji és nyelvi, akár vallási, vagy m űveltségi téren  különbö
zött a nem zet törzsétől — békés o tthon t és életlehetőséget nyú jto tt 
a nemzet. A sokat üldözött nem zet sohasem üldözte a tőle külön
böző, de vendégszeretetét kérő idegeneket. 1542-ben m ár kim ondja
— Európát 100 évvel megelőzve — a vallásszabadságot és azonos 
jogokat biztosít az idővel koszorúként ráfonódó nemzetiségeknek és 
saját fiainak.

M intahogy a m agyarság kard ja  a Nyugat védője volt Kelet 
ellen, úgy volt a nemzet szelleme az európai műveltségnek, a civili
zációnak K elet és a Balkán felé utolsó bástyája. Szerepünk harcban 
és ku ltú rában  egyaránt Európa lovagja néven volna összefoglalható.

De bárm ily szépek is eszmeileg ezek a megállapítások, ma meg 
kell vallanunk, hogy nem korszerű és főleg önm agunkra nézve nem 
hasznos erények! Nagy lojalitásunk eredm énye egyrészt az lett, hogy 
gazdasági véredényrendszerünk a kapzsi és fürge zsidóság kezébe 
kerü lt oly nagy m értékben, hogy sorozatos védelmi törvényekre és 
évtizedekre lesz szükség a m egtisztulásra. A gazdasági hatalom  
megszervezése után az irodalom ra is m eglehetősen rányom ták fen
tebb vázolt nem zetietlen bélyegüket. A föld pedig, az ősi véráztatta , 
föld, idegenek kezébe került. U gyanakkor a beszivárgott nem zetisé
gek nem a m agasabbrendű európai gondolatot, hanem  a szélsőséges, 
uralom ravágyó faji és nemzeti gondolatot érlelték  magukban. Minél 
nagyobb türelem m el és kultúr-gesztusokkal nyilatkozott meg irá 
nyukban a magyarság, annál szélsőségesebb és vadabb gyűlölettel 
szervezkedtek és törtek ellenünk, m ikor erre alkalom nyílt. Az ered
m ényt nem  kell bővebben vázolnom!

De vájjon  tanultunk-e ebből? Ha későn is, de m indenesetre a 
II. évezred érdekében felism erjük-e a kor új, életet jelentő vezér- 
gondolatait? Nincs más eszmény, csak a nemzet; nincs más ku ltú ra , 
csak a nemzeti, nincs más élet, csak a nem zeti élet, nincs más em
ber, csak a faj embere, a nemzet e?yede, nincs más testvér, csak a 
faj testvér! Kím életlen az új küzdelem  s a vége előreláthatólag az 
lesz, hogy am ekkora erőt tud egy-egy nép kifejteni, annyi é le tte re t 
fog m agának kiszorítani. Az általános em beri gondolatokba és 
törekvésekbe m erülő álmodozókat azonban bizonyosan félre fogják 
tolni a nem zeti öntudattól és nem zeti törekvésektől á tha to tt népek!

M int m ár előbb mondtam, a nem zeti öntudatra ébredés tö rtén 
hetik úgy is, hogy egy hatalm as szug'gesztív erővel rendelkező ve
zéregyéniség felrázza és világos célkitűzéseket ad a népének. Ez -— 
m int napjainkban m egfigyelhető — szinte elemi erőket hoz létre  és 
mozgat meg. A hátránya azonban az, hogy a nép erejében való hite;-
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és nemzeti céljai túlságosan az, illető fascináló egyéniségéhez for- 
ro ttak  és annak letűnésekor könnyen letörhetnek.

A másik — és szám unkra ez m arad — , hogy meg kell nevel
nünk nem zetünket, hogy önm agára találjon, hogy egyedül — de 
feltétlenül — m agyar igyekezzék lenni, hogy csak m agában bízzék, 
ne építsen soha szövetégesekre és szerződésekre, hogy fanatikusan 
higyjen jobb jövőjében és elhivatottságában. Egyszóval: m agyar
öntudatot kell a nemzetbe öntenünk! Kinek a feladata lenne ez első
sorban, ha nem  a nevelőké?!

Minden eszme csak úgy él és hat, ha gyakorlati eredm ényeket 
tud  felm utatni. Mi se á lljunk  meg a sokszor elcsépelt frázisoknál, 
hanem  keressük azokat a módokat, am elyekkel iskolában és iskolán 
kívül, kicsinynek és felnőttnek, családban és utcán, társaságban 
és gyűléseken belevigyük m agyar testvéreinkbe ezt a m agyar öntu
datot. N apjainkban megfigyelhető, hogy hatalm as szomszédunk mi
lyen gonddal és tervszerűséggel viszi el a faji öntudatot minden 
egyes, talán nem  is mindig faj-, hanem  nyelvtestvéréhez. Nem vesz
het el egyetlen német, Európa akrám elyik kis zugában lakik is és 
nem m aradhat szellemi és nemzeti táp lálék  nélkül sem. Láttam  
gyerm ekeket itt nálunk, akik olyan öntudatta l vallották magukat 
németeknek, hogy felnőtt m agyar népünk szám ára m egirigyeltem  
azt! Ha a kisebbség erre képes, akkor mi, magyarok, a többség ne 
lennénk képesek ugyanazt megtenni? Tanulnuk kell, de sürgősen! 
És cselekednünk kell! Nemcsak nekünk, a nemzet tanítóinak, hanem 
m inden m ár öntudatra ébredt m agyarnak! A jegyző, a bíró, a föld
míves, a kereskedő, az iparos, a magántisztviselő, m ind-m ind prófé
tá ja  kell, hogy legyen a nem zeti gondolatnak! Legyen végre világos 
bennünk, hogy testvér elsősorban az, aki magyar! Földünket bérbe, 
vagy eladóba m agyarnak adjuk, állást, keresetet m agyarnak adunk, 
vásárolni, iparcikket rendelni m agyarhoz m együnk, tisztséget és 
boldogulást annak biztosítunk elsősorban, akiről meggyőződtünk, 
hogy m agyar érzésű fajtestvérünk.

Akármi kerül szóba, ne resteljük azt m agyar szempontból is 
megvizsgálni, vájjon az egyéni vagy egyetemes m agyar érdeket 
előbbre viszi-e? Elsősorban m agyarok vagyunk, csak másodsorban 
tartozunk községhez, felekezethez, társadalm i osztályhoz, foglalko
zási ághoz. Lássuk meg a náluknál alacsonyabb sorsban élő m agyar
ban a testvért, legyen szám ára — ha más nem — néhány barátsá
gos szavunk, mellyel tudatá ra  ébresztjük annak a ténynek, hogy a 
m agyar fajiság, nyelv és m agyar sors testvérré  kovácsol bennünket. 
Érezze ezekben az összetartó és szám ára m egbecsülést jelentő kap
csot, akkor ő is ragaszkodni fog hozzá s öntudatos m agyar lesz! 
Mindenegyes m agyarra szükségünk van, sokkal inkább, m int a 80 
milliós hatalm as szomszédunknak.

Természetes, hogy az iskolában m inden tan tárgy-, minden 
órakínálta alkalm at meg kell ragadnunk, hogy m agyar szempont
jaink és m agyar érdekeink m egismerésére vezessük gyerm ekeinket. 
Nem elég a dicső m últ fényében sütkérezni és tétlenül dicsőíteni azt! 
Az az ősök dolga volt, ők m egtették a m agukét; ha pedig vétkeztek 
volna, m egkapták — m int Mohácsnál — büntetésüket. Nekünk is
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meg kell tennünk a saját korunk diktálta  kötelességeinket! Hogy 
pedig azokat felism erhessük, elsősorban m agyar ön tudatra  van 
szükségünk. Am ikor imádkozni tan ítjuk  a kisgyerm eket, m ár a 
hazáért való ima is ott legyen; ha pedig m egtanítjuk a sa já t nevére, 
m ár tanítsuk meg arra  is, hogy magyar. Ha m egism ertetjük a haza 
történelm ével, földrajzával, irodalm ával és egyéb szellemi kincsei
vel, tanítsuk meg egyszersmind arra  is, hogy neki egyénileg mi a 
kötelessége? Legyen tisztában nem zete helyzetével, törekvéseivel és 
azzal, hogy ő, a m aga csekély személyével és erejével hogyan szol
gálhatja  azokat.

Sopronban írom  e sorokat, ahol nagyon érezzük, a faji öntudat 
szerepét, de kicsiny országunk csekélyszám ú népe m indenütt őrhe
lyen  érezheti m agát és az őrszolgálat — öntudatot követel!

A Tanterv változásai.
Irta : Raffay Sándor budapesti tanító.

Tantervűnk egészen fia talnak  m ondható, egyes részei m ellett 
azonban már is tú lhaladt a gyakorlat. Hosszú évtizedek tapasztala
tai u tán  lassan alakult egységgé 1925-ik évi tantervűnk, tapasztalt, 
vezérkedő pedagógusok lelkes h ivatásszeretete eredm ényeként. Az 
volt róla a vélem ény megjelenésekor, hogy évtizaekre változatlanul 
állandósulhat. Bátorság, sok tapasztalat, nagy felkészültségű szak
tudás és ió pedagógiai érzék kell tehát ahhoz, hogy szerencsés vál
tozások eszközöltessenek ra jta , hacsak részlegesek is. Ma aránylag 
könnyű ezt mégis megtenni, m ert a mai tanítónem zedék, bá rm eny
ny ire  hagyom ánytiszteletre nevelt szellemű, többségben bátran  
kezdeményező, az újtól meg nem  ijedő, sőt azt gyorsan, szinte ver
sengve, eredm ényesen megvalósító erejű. Több tantárgyban és az óra
terven  is volt változás. Noha a változtatások előtt nemigen kérdez
nek m eg bennünket, azok eredm ényét nekünk kell m érlegre ten
nünk  s lehetőleg m inél ham arabb beszámolni róla, hogy lépést ta r t
hassunk a változások ütem ével s a népoktatásügy irányítói tájékoz
ta tás t kapjanak további m unkájukhoz.

Változás volt az I. osztály két tárgyában: az írásban és a be
széd- és értelem gyakorlatokban. A beszéd- és értelem gyakorlatokat 
heti 2 órával csökkentették az írás-olvasás javára. Ezt a változta
tást a zsinórírás bő anyaga is te tte  szükségessé. Ahol ez az írásrend
szer állandósult, az óratöbblet adása fö ltétlenül szükséges és hasz
nos volt, de ott is használt, ahol a régi írás szerint folyik a tanítás, 
Az I. osztálynak mégiscsak az írás-olvasás a legfonosabb tananyaga. 
Viszont a beszéd- és értelem gyakorlatokból elvett órák — meggyő
ződésem és tapasztalatom  szerint — nem fognak nekünk hiányozni. 
A több írás-olvasási óra adásával részben visszatértek a régi óra
tervhez, tehát m ost egy régebben elkövetett hibát helyesbítettek. 
Jelen leg  kétféle írás tanítása főijük: a régi dűltbetűs írás, bizonyára 
még mindig sokféle változatban és a zsinórírás. Maga az új írás- 
rendszerről sokat hallottunk: ellene is, m ellette  is. Én jónak találom  
és szívesen tanítom , bár tagadhatatlanul vannak vele nehézségek.
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Noha a róla való vitát egyelőre lezárták, még nincs ez a kérdés 
megoldva. A fővárosi és általában a teljesen osztott iskolák erős 
m unkaütem m el elérhetik a k íván t eredm ényt a mai három féle betűs 
{nyom tatott, átm eneti, folyóírás) m ódszerrel is, de az osztatlan, zsú
folt iskolák tanítóira, tanu ló ira  olyan nehézséget ró, m elyet kellő, 
vagy csak elfogadható eredm énnyel is nem  tudnak megoldani. A 
zsinórírást tanítók legnagyobb része jónak ta rtja  az új írást, ezt 
m u ta tta  a m egszavaztatás eredm énye, tehá t érdemes arra, hogy a 
jövő fejlődés alapjául elfogadjuk. Odáig kell a m ódszert kifejlesz
teni, hogy egyféle írás, csak a folyóírás m egtanításával lehessen a 
k ívánt jó átlagot elérni. A kkor nyugvópontra ju t ez a régóta vajúdó, 
nagyon fontos kérdés.

Az első osztály beszéd- és értelem gyakorlatok tananyagát — 
noha az óraszám felére csökkent — nem szűkítették, hanem  a tan í
tóra  bízták, hogy új beosztással dolgozza fel az anyagot. Ez a gya
korlatban annyit jelent, hogy egyrészt tömörebbek lesznek a tan í
tási egységek, ami m egkönnyíti a feldolgozást, m ásrészt esetleg ki
m aradhatnak  olyan tanítási tételek, m elyek nem szolgálták kellő 
érdem legesen a célt. Azáltal, hogy a beszélgetési anyag lényegében 
nem változott, s feldolgozás könnyebb lesz, az eredm ény ezután is 
meg fogja ütni a szükséges m értéket. Talán keveseb bidő ju t ösz
tönszerű rajzokra, kézim unkára, ez azonban m ásutt pótolható. 
Ugyanez a helyzet a 11. osztály beszéd- és értelem gyakorlatok anya
gánál is. O tt heti 1 órát ve ttek  él a helyesírás és nyelvi m agyará
zatok javára.

Régóta k ívánt nagy h iány t pótolt és igen szerencsésnek mond
ható az a változtatás, hogy a II., III. és IV. osztályokban heti 1 óra 
h e lye tt heti 2 órát ju tta ttak  a helyesírás és nyelvi m agyarázatok 
számára. A tanítási anyagot nem bővítették, az azonban mégis bő
vül avval a sok helyesírási anyaggal, m elyet a rendelkezésre álló, 
m ostm ár e célra elegendő idő a la tt csak fel tud  dolgozni a tanító. Ez 
pedig 3 év a la tt lényegesen több, m int eddig volt. Igaz, 100 óra 
he lye tt kb. 200 óra szolgálja a célt. M indjárt az első esztendő tapasz
ta la ta i u tán  m egállapíthatjuk, hogy a helyesírási készséget az eddi
ginél fokozottabb m értékben sikerült fejleszteni. S ha 1 év alatt 
ilyen szem betűnően jó az eredm ény, szinte öröm elgondolni, hogy 3 
év ala tt m ennyire meg fog erősödni a gyerm ekek helyesírási kész
sége. M ennyire megkönnyíti m ajd szám ukra a fogalmazást! B átrab
ban, értelm esebben, m egnövekedett önbizalommal fognak írni. Nem 
lesz olyan fárasztó a dolgozatok javítása sem. Az egyik budapesti 
iskolában az iskolai év vége felé eredm ény vizsgálatot ta rto ttak  s a 
vártná l jóval szebb eredm ényt tapasztaltak. Jelentős nyereség lesz 
a több helyesírás és nyelvi m agyarázati óra a kisebbségi vidékeken, 
ahol a tanítóknak keserves m ukával sikerü lt csak valam elyes ered
m ényt elérni az idegenajkúak nyelvétől m egzavart nép helyes be
szédre és helyesírásra való tanításában. Remélhetőleg odáig fog 
lassan hatni a m agyar nyelv  helyes beszéléséért folyó küzdelem, 
hogy idegen ajkú testvéreink  is m egtanulják helyesen beszélni 
anyanyelvükón kívül a mi édes m agyar nyelvünket is. M ert ezen a 
té ren  — sajnos — igen sok a kívánnivaló. Ennyit viszont elvárha-
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tunk  a nemzet testében élő honfitársainktól. Mi. budapesti tanítók 
is nagyon örülhetünk az óratöbbletnek azért is, m ert a fővárosi 
gyerm ekek között is sok a rossz kiejtéssel beszélő és ezért rossz he
lyesírási készségű gyerm ek. E nnek nagyrészt az az oka, hogy a bu
dapesti szülők egy része előbb idegen nyelvekre tan ítta tja  gyerm e
két s később tanu lhatja  meg a gyerm ek az anyanyelvét. B árm eny
ny ire  is értékeljük a nyelvtudást, ezt az e ljárást sem m iképpen sem 
helyeselhetjük. Nekünk m indenesetre igyekeznünk kell a Nyelvé
ben él a nemzet igazsága szellemében m unkálkodnunk. E m unka 
erkölcsi értéke m indjárt a vallástan  tanítása u tán  következik.

Jogos a csodálkozás, hogy m iért csak most kapunk több helyes
írási órát s a tanítóság régi óhaja  miért nem érvényesülhetett ré
gebben. Egyben bizonyíték az egy év alatt elért eredm ény arra, 
hogy a tanítóság a legilletékesebb a ténylegesen elért eredm ények 
felülbírálására s talán  figyelm eztető is, hogy hasonló óhajok ham a
rabb  érjék el céljukat.

Az időtöbbletet én a következő módon igyekeztem  hasznosítani. 
Az egy órára felvett helyesírási anyag elvégzése után a m ár le tá r
gyalt olvasmányokból k ikereste ttem  a helyesírási szempontból 
nehéz szavakat. M inthogy a m agyar helyesírás főleg a kiejtésen 
alapul, hangosan m ondattam  őket többször, a legnehezebb eseteket 
aláhúzattam , néha gyorsan a táb lá ra  írtam, m ert a helyesírás meg
tanu lását a látás segíti elő legjobban. Ezt az anyagot akár iskolai, 
akár otthoni m ásolási feladatul állandóan felhasználhattam . Ha he
lyesírási szempontból is fontos nyelvi tényt tanítunk, akkor is igen 
eredm ényes begyakorlásnak bizonyul ez az eljárás, term észetesen 
csak a célunk elérését szolgáló szavakra irányítva a figyelm et. A 
szótani és m ondattani elem zést is elegendő m értékben gyakorolhat
tam  s m egtaníthattam , amit a középiskolákban különösképpen kíván
nak  a tanulóktól. Az utasításban is benne vannak az előbbiek s m á
sok is gyakorolják őket, csak azért em lítettem , hogy az időtöbblet 
é rtékét szemléltessem s esetleg újabb, jó eredm ényeket biztosító e l
járások  felvetődhessenek velük kapcsolatban. Nehezebb kérdésnek 
látom  azt a változtatást, hogy a III. és IV. osztályok term észetrajz, 
gazdaságtan és háztartástan  anyagát beolvasztották a beszéd- és 
értelem gyakorlatok tananyagába, az utóbbinak régebbi tananyagát 
megszűkítve, az óraszámot a III. osztályban 3-ról 4-re, a IV. osz
tályban  2-ről 3-ra emelve, s ezzel az előbbi, m int külön tan tárgy , 
megszűnt. A változást a m iniszteri rendelet így okolja meg: „Ele
get kívánok tenn i a tanítóság és felügyeleti szerveim részéről ismé
telten  elhangzott am a kívánságnak, hogy a III. és IV. osztályban a 
beszéd- és értelem gyakorlatok, valam int a term észeti és gazdasági 
ism eretek körében párhuzam osan taníto tt ism eretek m egismétlődé
sét megszüntessem és egyúttal szorosabb kapcsolatot terem tsek  a 
ké t egymáshoz közel álló tá rg y  között. A két tárgy közös ism eret
körének összevonásával ugyanis a tanulók áttekintése az anyagon 
sokkal alaposabbá válik, m ásfelől pedig az életben szükséges gya
korla ti alapism eretek tanítása egységesebb lesz és nem kell az ösz- 
szetartozó ism eretek korai szétágazódásától ta rtan i“ . A Tanterv. 
részletes utasítása ezt a népiskolai szempontból általában véve he-
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lyes elvet csak a legalsó fokokra érvényesítette eddig. Szükséges 
ehhez egy tantárgy teljes eltüntetése? Szerintem  nem. Egyben le 
gyen szabad megjegyeznem, én sem a tanítogyüléseken, sem a szak
lapokban ilyen irányú határozott kívánsággal nem találkoztam , de 
ha volt is valahol, általános kivánság nem  volt. (Folyt, köv.)

MŰHCLYUNKBŐL
Rovatvezető: Kuszák István soproni gyakorlóiskolai tanár.

Biblia az egyháztörténet tanításában.
Irta : Buti Sándor,, Vásárosfalu. (Folytatás!

A vértanúk történetének tan ításá t Máté 5, 10.-hez kapcsolhat
juk. A Krisztus igazságáért szenvedőknek a mennyország ju ta lm át 
ígéri ez az ige.

Az előkészítés során odaülünk a hegyi beszéd népseregéhez. 
L átjuk  a szelídarcú, csodásbeszédü Jézust és az elbűvölt sokaságot. 
V annak a hallgatók között, akik nem  felejtik az igét és szenvednek 
az igazságért. Anyagközlésünk során ism ertetjük aj a zsidók keresz
tyénüldözését, b) a róm aiak és pogány ok keresztyénüldözését. Gúny, 
börtön, korbács, halál szenvedései teszik bizonyosakká a vértanúkat 
a K risztus beszédének igazságáról. Az alkalmazás során a tanulók
kal m egláttatjuk a vértanúk  m agvetésének gyümölcsét az egyház 
életében, diadalában. A h itükért m a is vértanúhalálra készeknek 
szintén a legnagyobb erőforrás az ige ígérete.

Az egyháztörténetnek a bibliában m egírt első fejezeteit legcél
szerűbb a bibliából tanítani. így a tanulók előtt is világos lesz az 
egyháztörténet bibliából eredése s az is, hogy a biblia az egyháztör
téneti események értelm ezője.

M eglátják az egyháztörténetben az ige sorsát: az ige üldöztetését 
(vértanúk, apostolok, reformáció vértanúi), terjedését (Nagy Kon
stantin , őseink m egtérése, más népek megtérése, misszió idegen föld
részeken), alkotó m unká it (árva-, szeretetházak, iskolák, Béthel, nép
főiskolák, szegény otthonok stb.), diadalmas küzdelm ét (reformáció).

N éhány alkalmas ige egyháztörténeti részekhez:
Jézus élete és tanítása. ,,Az Ú rnak  lelke van énrajtam , m ivel

hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliom ot h ir
dessem, elküldött, hogy a töredelm es szívüeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek m eg
nyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújto ttakat. Hogy hirdessem  
az Ú rnak kedves esztendejét. Lukács 4. 18. 19. és Ésaiás 61. r. 1, 2, 
42, 67. Vagy: Máté 11,4— 7.

A kér. egyház diadala: „Hogy a Jézus nevére m inden térd  meg
hajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké. És m inden 
nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Ű r az Atya Isten dicsőségére” . Pál 
lev. Filippi 2, 10— 11.

Az egyház romlása: „Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket K risz
tus kegyelme által elhívott, ily ham ar m ár evangyéliom ra hajló tok”.
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P ál lev. Gal. 1, 7. vagy: Pál Tim. 1, 5— 6. Bűnbocsátó cédulák: Pál 
Róm. 3. r. 24. és 30.

A hitjavítók önfeláldozása: „És ne féljetek azoktól, akik a testet 
ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem  attó l féljetek 
inkább, aki mind a lelket, m ind a testet elvesztheti a gyehennában”. 
M áté 10, 28.

L u ther életét, m unkáit a következő igék világosítják és m agya
rázzák: Pál Róm. 1, 16— 17., I. Kor. 9, 23., Filippi 3, 14., János 1. 
lev. 5, 4. stb.

A m agyar reform áció nagy alakjait is az ige fényében állítsuk 
tanulóink elé. Dévai Bíró M., Szilveszter J., Sztáray M., Heltai G., 
Bornemissza P. stb. reform ációi munkáihoz a következő igéket alkal
m azhatjuk: Máté 23, 24., Ap. csel. 5, 29., Ap. csel. 12, 5. és Luk. 12, 
11., P éter 1. lev. 5, 7. stb.

Néha egész tö rténete t á llíthatunk  párhuzam ba a bibliából a 
tan íto tt egyháztörténeti esem énnyel. Pl. Bocskai harcát Gedeonéhoz 
hasonlítjuk. Gedeon szerénységét, a harcosok csekély szám át és a 
küzdelm ek a bibliáért, a h ité r t Bocskai küzdelm ére is alkalm azhat
juk. B ethlen G., I. Rákóczi Gy. igevédő harcához az 56. Zsolt. 5., 107. 
Zsolt. 13. megfelelő.

Az egyházszervezeti, gyülekezeti élet kérdéseit is fényszóró
ként v ilágítja meg az ige szava Tit. 1, 5., Péter 1. lev. 5. r. 1—2 ver
sében, a külmissziót az Ap. csel. 28, 28., a nőegyletek stb. szeretet- 
m unkáját az Ap. csel. 9, 36. versében.

Előfordul az is, hogy a bibliai tö rténet tanítása során utalha
tunk egy egyháztörténeti eseményre. így Mózes megőrzésénél Lu
ther wormsi útjára, Dávid és Góliát harcánál a vallásháborúkra stb. 
Különösen az osztatlan iskolák alsóbb osztályainak bibliai történet 
tanításában kapcsolódhatunk bele esetenként a felsőbb osztályok 
tanulói.

Ha nem  is tudtam  rám utatn i m indenre, am it a bibliából az egy
háztörténetben alkalm azhatunk, a biblia nélkülözhetetlenségét az 
egyháztörténet tanításánál igyekeztem  igazolni, főképpen a gyakor
lati tan ítást tartva szem előtt.

A 350 éves m agyar biblia hajdan Istent rejtő  égő csipkebokor 
volt elődeinknek. Hiába tagadnók, titkolnánk, ma nem az. M indent 
meg kell tennünk, hogy ú jra  h it és üdvösség forrása, élet és ítélet 
könyve legyen egyházunkban.

Ehhez egyik ú t az iskolán vezet s o tt egyháztörténettanításunk
ban is szem léltethetjük mi volt őseinknek a biblia s mivé kell lennie 
szám unkra is.

Ma, am ikor az egyén az „én” érdekeinek szolgálatát a nevelés
ben is a közösség — nem zeti és vallásos közösség —  szolgálatára 
való nevelés váltja föl, meg kell látnunk, hogy a biblia nélkülöz- 
hetővé tesz m inden törvénykönyvet s kicsik és nagyok, erősek és 
gyengék szám ára csak ú tm utatásai alapján lehet felépiteni a h irde
te tt új világot. Legyen há t a biblia egyetlen kinccsé, szenteljük meg 
vele m agunk és mások éle tét és hogy az is m egszenteljen m inket 
ü ljünk  le a kegyelem- és üdvösségszerző Jézus lábaihoz, mondván: 
„Uram, kihez mennék, örök élet beszéde van Tenálad” .



41

MEGJEGYZÉSEK
Fizetésrendezés, falusiak, kisemberek . . .

Irta : Pártay Tivadar.
H álásan kell gondolni ta lán  azokra, akik  a roham os drágulási folyam at 

közepette gondoltak a közalkalm azottakra, akiknek  nincs m ódjukban saját 
á rú juk  vagy m unkájuk  em elésével védekezni a fojtogató drágaság ellen. Azon
ban ez a hála nem  m ehet odáig, hogy elhallgattassa továbbra is fennálló és 
teljes jogos panaszainkat. Eszem ágában sincs itt elégedetlenséget szítani, m ár 
csak azért sincs m ert, aki a meglevő elégedetlenséget nem  ak a rja  látni, vagy 
éppen fenyegetésekkel akarja  megszüntetni, az struccpolitikát folytat sze
rény vélem ényem  szerint.

De nincs célja az elégedetlenség szításának azért sem, m ert aki elége
detlenséget ü lte t az emberi lélekbe, az sohasem tesz jót. Hiszen az elégedet
len em ber sohasem  lehet boldog. Lehet elégedett valaki akkor is, ha tény
leg alig-alig van  meg a m indennapi szükségese.

Nem arró l van szó, hogy elégedetlenséget szítsak, hisz annak úgy sem 
lehet folytatása, m ert mi nem  lehetünk berendezkedve, m ár gondolkodásunk 
folytán sem sz trá jkokra és szabotálásokra.

M indezt csupán azért írom, hogy beláttassam  annak igazát, m iszerint a 
közalkalm azottak között való elégedetlenség, zúgolódáskeltésnek semmi, de 
semmi érte lm ét nem  látom, azért ilyen szándék távol áll tőlem.

De hangsúlyozom , nem okos dolog szem et hunyni a meglevő állapotok 
előtt, s éppen nem  okos dolog azt fenyegetésekkel és hatalm i szóval akarni 
megoldani.

A m egoldásnak alaposnak, kardinálisnak, s főleg és m indenekfölött m in 
den más szem pont félretételével, igazságosnak és szociálisnak kell lennie.

Nem tu d ja  az ember, bosszankodjék-e, vagy nevessen, am ikor példáid a  
rádió hangoztatja, hogy az általános drágulás nem  haladja tú l a 10“'o-of. 
Vájjon szuggeszció akar ez lenni, vagy a közönségről oly nagy fokú tudatlan 
ságot té teleznek-e fel, am ely ezeket a bem ondásokat k ritika  nélkül akcep
tálja? Vagy az a fontos csupán, hogy hangos k ritik á t ne m erjen  gyakorolni 
senki? H igyjék el az illetékesek, a suttogva elm ondott k ritika  és a lefojtott 
zúgolódás sokkal veszedelmesebb, m int a szabad jára engedett jogos és m éltá 
nyos kritika.

A 10°/o-os drágulás a lap jáu l valószínűleg a Schm oll-paszta árem elkedését 
vették, m ert ez és a hasonló cikkek azok, m elyek kb. annyival emelkedtek.

Ezzel szem ben éppen a m indennapi életben  szükséges cikkek, am elyeket 
nem  nélkülözhet a legszegényebb háztartás sem, sokkal, de sokkal nagyobb 
százalékkal d rágu ltak  meg. V ájjon a 2—2.20 P -s  szalonna nem  3.20--3.40 P-e, 
a volt 1.80 P -s  2 P -s zsír nem  3 P-e, a volt 1.20 P -s hús nem  1.80—2 P-e?A  
40 filléres benzin nem  71 fillér-e, a 32 filléres petróleum  nem  56 fillér-e, s tb 9 
És fo ly ta thatnám  így tovább a felsorolást, am elyből kiderülne, ha azt állítom, 
hogy a drágulás általánosságban legalább 45—50"/o, akkor egy cseppet sem 
túlzók, — sőt!

Az e lé rt fizetésemeléssel kapcsolatban legyen szabad egy példát felhoz
nom. Egy ismerősöm, aki segédtanító (32 éves), kap 110 P -t. Napi 3 liter te je t 
hozat, m ert gyom orbajos és kicsiny gyerm eke is van. Fizetésemelése nem éri 
el a havi 8 P -t. Eddig kap ta a te jet 16 fillé rért, jelenleg pedig veszi 28 fil
lérért. H avi tejszám lája tehá t volt eddig 14.80 P, most pedig 25.20 P. Látható, 
hogy a fizetésem eléssel kapo tt összeg m ég a tejszám lánál előállott drágulás 
kiegyenlítésére sem elegendő. Éppen így em elkedett a hús, bolti, stb. számla 
is. A drágulási folyam at pedig nem áll meg, hanem  sajnos, napró l-napra 
fokozódik.

Tudom  én azt, hogy nagyon nehéz dolog, am it m ondani akarok, de ki 
kell mondanom , hogy a rra  kell törekedni, ne legyenek 110 P -s fizetések csa
ládos em berek szám ára akkor, am ikor a papírom  m egállapíto tt legalacso
nyabb napszám bér is m agasabbra rúg ennél. Nehéz megoldni és nagy terhe
ket ró az állam ra, de ezek azok a dolgok, am elyeket — ha egészséges állam i
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é le te t akarunk  élni — meg kell oldani m inden áron, m inden körülm ények 
között, m indenek előtt.

Nem beszélve arró l, milyen érzéssel fogadtuk mi falusiak azt az intézke
dést, hogy napi egy deka cukorral kell beérnünk akkor, am ikor más, városi 
testvéreink sokszorosát kapják  ennek. Én elhiszem, hogy az országos cukor
fogyasztási statisz tika azt m utatja , hogy a fa lu ra  m ég ennyi cukorfogyasztás 
sem esett, de ki kell jelentenem , hogy it t  is az a baj, am i nagyon sok esetben. 
A  statisztika holt valam i és nem  alkalm azkodik a m indennapok, az élet haj- 

"Iékonyságához.
M ert mi tö rtén t a statisztika a lap ján  k ikerü lt rendelet nyomán? A falusi 

nem  azért nem fogyasztott több cukrot, m ert nem  tu d ta  volna elfogyasztani, 
hanem  m ert nem  tu d ta  megvenni. M ár most, aki eddig nem  tud ta megvenni, 
az m ost sem tu d ja  m egvenni, viszont aki eddig vásárolt, az most nem  kap! 
M ert a jegyrendszer szerint nem já r  neki. Így azu tán  az a helyzet, hogy elő
ször kénytelen a  cigányoktól, nincstelenektől jegyet venni és aztán a ham is 
úton szerzett jegyre vehet cukrot. Szabályszerű láncolást segített tehá t elő a 
rendelet. Pedig valószínűleg éppen azt akarta  m egváloztatni.

Nem helytállók azok a hangzatos felírású  képek, m elyeken szem léltető 
módon bizonygatják, hogy a falusi több szalonnát, stb. fogyaszt, tehá t elég 
neki a kevesebb cukor is. M indenki tudja, akinek valaha valam i köze volt a 
faluhoz, hogy a városi lakosság étkezése sokkal kielégítőbb, m int a falusié. A 
szegény városi osztály is jobban él, m in t a közepes m ódú falusi kisgazda, ezt 
nyugodtan állíthatom  Nem szólva arról, hogy itt  nincs cukrászda, itt  nincs 
vendéglő, ahol jegy nélkü l kapni cukros dolgokat.

Az egyenlőség elve ellen kiált ez a rendelkezés a későbbi petróleum , stb. 
esetekkel egyetemben.

Nincs tehát i t t  helye annak, hogy sta tisztikákkal, kalóriákkal próbáljuk  
bizonygatni a rendele t helyességét, hanem  rad ikális korrigálásra van  szük
ség. Ám  legyen a cukoradag kisebb, m in t a legm agasabban m egállapított adag, 
de legyen egyforma, független attól, ki m it eszik és addig m ennyit fogyasz
to tt a  falú. É rthe te tlen  és jogosan felháborító, am ikor az én falum ban egy 
deka a fejadag naponta, ugyanakkor a másfél k ilom éterre levő szomszéd fa lu 
ban nagyobb és a p á r  km -re levő városban még nagyobb. Nem lehet és nem 
szabad m agyar és m agyar között m egkülönböztetést csinálni akkor, am ikor 
egyform ák a terhek. Az én gyerm ekem nek éppen annyi cukorra van szüksége, 
m in t a városinak, hogy erős, egészséges testű, jó katona lehessen belőle. Ez 
a nem zet érdeke is, az állam  érdeke is.

A nnál inkább nem  szabad ilyen példákat sta tuá ln i, m ert ezeknek azon
nal követői akadnak. Hogy megemlítsem, pl. Miskolc városában falusi nem  
k ap h a t zsírszalonnát vagy  zsírt. A miskolci hentesek csak helybelit szolgál
ha tnak  ki. A miskolcon levő állam i fáskert, m ely a Bükkből szállítja a fát, 
nem  ad tűzifát csak városinak. De h á t m iért? Mi bűne van annak a szegény 
falusinak, hogy an n ak  mindenből kevesebb jár, hogy az csak akkor kaphat, 
ha a városi m ár kapott?  Talán azért, m ert az tényleg  nem  hajlandó sz trá j
kolni és szabotálni? K épzeljük  el mi történne, ha egyszer ez m egfordítva tö r
ténne és a falusi nem  hozna élelm iszert a városba? Z sírért úgyis csak az 
megy a városba, ak inek  nincs m ódja arra, hogy disznót vágjon, vagyonos 
nem  szorul a városi zsírra . Annak a szegénynek pedig éppen olyan joga van 
a rra  a zsírra, m in t m ásnak  és kegyetlen a gondolat is, am elyik kitalálta , hogy 
csak a városi kapha t belőle. Lehet, hogy pontosn az nem  kap belőle, aki a 
kukoricát kapálta, am elyen a sertés hízott.

Mi m agyarázza m eg azt, hogy villany nélkül a fa luban  fejenként 7 dl. 
kőolajat kapunk? É n pl. 2.1 litert. Ezzel szemben lévén egyedüli szórakozá
som az olvasgatás, — eddig fogyasztottam  havi 12—14 litert.

U gyanakkor a v illannyal rendelkező városi, m ert van  olyan helyisége, 
am elybe esetleg nincs bevezetve a villany, 2 litert kap

Bocsánatot kérek  az illetékesektől, de ez nem csak érthetetlen , de felhá
borító is, akárhogyan és akárhonnan nézem. Nem szabadna azért ennyire visz- 
szaélni a falusi nép és különösen a falusi középosztály tehetetlenségével és 
gyám oltalanságával. — A városi középosztálynak m ódjában  van estéjét eltö l
teni különböző szórakozóhelyeken, előadásokon, stb. Mi a  falusi tisztviselő és 
gazda egyetlen lehetősége, különösen, am ikor beköszöntenek az őszi esők és 
a délu tán  kezdődő sötét alkonyatok? — Regényeink szerin t kaláberezik, iszik,
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-disznótorra jár, stb. De nem  m indenik te tte  ezt, sőt ma m ár senki sem teszi, 
m ert ha ak a rn a  is, nincs miből. O lvasgatnánk, ha volna m ivel világítani. 
Hiszen szívesen m enne az a falusi in te llek tuel is moziba, színházba, előadá
sokra, stb. a közeli városba, de neki a jegy á rá n  kívül még nem csak p ár órai 
kocsikázás, hanem  9—10 P  fuvarba is k e rü l egy-egy bem enetel. A fizetése 
pedig nem hogy nagyobb, de sok esetben kisebb, m int a városi kollégájáé.

A zért mondom, hogy sok esetben, m ert most, am ikor az állam tól nyug
d íja t  húzó alkalm azottak töm egesen helyezkednek el, m in t hadiüzemi titk á 
rok, stb., senkinek sem ju t eszébe, hogy ezelő tt sok évvel, am ikor a nem zet 
határozottan  sokkal nehezebb körülm ények között vergődött, akkor a sze
gény falusi kán to r-tan ítónak  egyszerűen e lvették  a kán tori javadalm azását, 
am elyért külön és alaposan megdolgozott és am elyet nem az állam kincstártól 
kapna, hanem  az egyháztól, m ert m int m ondották  akkor: senki sem húzhat 
ké t fizetést. (Bár érthetőbio le tt volna, ha akkor az elvett javadalom ra új 
tisztviselőt á llítanak  be m unkanélküliség enyhítésére, de a k é t m unka m arad t 
és m aradhat egy ember. A zután ez a m ondás módosult, senki sem húzhat az 
államtól két fizetést. Bár a kán to r-tan ító  egyet sem húz tőle, legfeljebb csak 
kiegészítő állam segély form ájában  kap valam it, mégsem kap ta  vissza az elvett 
javadalm at, t. í. az egyháztól kapott javadalm at. Sőt, am int a fentiekből k i
tűnik, im itt-am o tt most m ár a két fizetés nagyon is uzus lett, de áz elvett 
kán to ri javadalm akró l még m indig nincs szó.

G ondolkodásra késztető dolgok ezek. V annak olyan fontosak, m in t sok 
le tárgyalt és tárgyalásra kerü lő  javaslat. M ert ezek a m indennapi életünkbe 
vágnak bele. M ert, ám m inden m agyar em bernek  készen kell lennie m inden 
áldozatra , am it a nem zet érdeke m egkíván, de ne kelljen  áldozatot hozni 
egyik osztálynak akkor, am ikor egy másik, ső t több másik hasznot akar húzni. 
É rtse meg m inden jóra való m agyar em ber, m inden dolgozó azt, hogy most 
nagy erőfeszítésekre, ennélfogva nagyobb összefogásokra van szükség és nem  
olyan időket élünk, am ikor m egengedhető vo lna a lázongás zúgolódás és elé
gedetlenkedés. De igenis é rtse  meg azt is, ak inek  nagyobb jövedelm ei vannak, 
ak i dúskálkodik, hogy neki is áldozatokat kell hozni és a nagy jövedelem ek- 
ből, vagyonokból egy kis rész t le kell adni, hogy akinek alig van, annak több 
lehessen. Le kell m ondani a luxusról, hogy sokaknak tisztességes em beri 
élete lehessen. Le kell m ondani a nagy nyugdíjukról. Kegyelmesek által élve
ze tt mozi, tra fik  és más kedvezm ényekről, m ert egy-egy ilyen sok kis család
nak  képes m egélhetést nyújtani.

Mi, k isem berek m egm utattuk  hosszú éveken keresztül, hogy zokszó né l
kü l tudunk  lem ondani és áldozatokat hozni, ha a H azának szüksége van rá. 
Azonban m ost m ár egyszer lássák be az illetékesek és érdekeltek, hogy eljö tt 
ta lán  az az idő, am ikor a  nagyoknak, gazdagoknak -és hatalm asoknak is kell 
tudni lem ondani egy kevésről, hogy egy kicsit több igazság lehessen ebben a 
szép országban.

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Az Eötvös-alap ülései.

Az Eötvös-alap szokásos karácsonyheti választm ányi ülése a 
tagok élénk részvételével folyt le. Az ülésen Berkényi Károly elnö
költ. M egnyitó beszédében kegyeletes szavakkal em lékezett meg az 
elhunyt Rákos István elnökről. Az Ö önzetlen tanítóközéleti m un
kásságát követendő példaképül á llíto tta  a jelen és jövő tanítónem - 
zedéke elé. Majd ünnepies szavakkal adott kifejezést Erdély egy 
részének visszatérése fölött érzett öröm ének s annak a rem énynek, 
hogy a visszatért terü leteken  m unkálkodó tanítóság is áldozatkészen 
bekapcsolódik az Eötvös-alap kölcsönösen megsegítő törekvésébe. 
Végül köszöntötte vitéz  Papp G yulát, az elnökségnek régi érdemes
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tag ját abból az alkalomból, hogy eredményes m unkájá t a székesfő
város polgárm ester a M arczibányi-díjjal jutalm azta.

Háros Antal fő titkár jelentette , hogy az Eötvös-alap tagjainak 
száma 302 új taggal szaporodott, az egyesületi vagyon pedig 434 ezer 
pengőre emelkedett. Beszámolt a felsőcsatári üdülőház átvételéről s a 
kolozsvári Tanítók Hunyadi Háza ügyének mai állásáról.

M egnyugvással vette  tudom ásul a választm ány, hogy a kolozs
vári Tanítók Hunyadi Háza kérdésével Hóman Búlint m iniszter úr 
személyesen foglalkozik, m ert az Ő kialakult és tárgyilagos tö rté 
nelem szem léletében biztosítva érzi a jogfolytonosság érvényesülését.

Örömmel értesü lt a választm ány arról, hogy a felekezeti tanítók 
jó előm enetelt tanúsító  gyerm ekei az in ternátusi alapokból az idén 
is érdemleges segélyben részesültek. U tasította az elnökséget, járjon 
el, hogy a m .kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  e gondos
kodását a beíratási d íjakról alkotott törvény végrehajtási u tasításá
nak szellemében, az Eötvös-alap internátusaiban elhelyezett állami 
és községi tanítók jogosult gyerm ekeire is terjessze ki.

G undy Károly szám tartó jelentette, hogy az Eötvös-alap bevé
tele a folyó költségvetési év elm últ öt hónapjában 98.720 P, a kiadása 
pedig 94.566 P volt.

A Tanítók Ferenc József Háza, a Péterfy Sándor Leányotthon 
és a keszthelyi Rákos István-in ternátusról Péterhídi József, Gergely 
Istvánná és Sakrak  M ihály igazgatók számoltak be. Jelentéseik sze
rin t az Eötvös-alap e három  intézményében 260 tanítógyerm eknek 
biztosít kedvezményes ellátást. M indhárom intézetben a létszám 
em elkedett. A jogosult tagok részéről jelentkező m inden felvételi 
igény kielégítést nyert. Az intézetek zsúfoltsága m iatt csupán a fel
szabadult Erdély tanítóságának tömegesen jelentkező gyerm ekei 
nem voltak gondozásba vehetők, m iután a kolozsvári házunk nem 
üzemképes s fölötte a rendelkezés jogát még nem  kaptuk  meg.

Végül felhívta a választm ány az elnökséget, hogy a M agyaror
szági Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének elnökségével 
egyetértőleg, Rákos István sírem lékének felállítására m egindítandó 
országos gyűjtés lefolytatására alakítsa meg a Rákos István-em lék- 
bizottságot.

A választm ányi ülést rendkívüli közgyűlés követte. A közgyűlé
sen Galla Endre elnökölt A rendkívüli közgyűlés egyhangúan el
nökké Háros A ntalt, fő titkárrá, Lengyel Ferencet, jegyzővé Mura
közi Jenőt választotta meg.

Adakozzunk a Gyógyházra!
Gyógyházunk 66.74 P időközi kam attal 1926.84 P-re em elkedett, a kemenes- 

aljai gyűjtés összege 963.92 P. — Várjuk az egyesületek, testületek pénztár
fölöslegéből a gyógyházra szánt adományokat s azokat, valam int az egyéni hoz
zájárulásokat, gyűjtéseket lapunkban köszönettel nyugtázzuk. Az adományokat 
kérjük postautalványon Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest. I., 
Bécsikapu-tér 9.
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Balikó József liszói igazgató-tanító beszéde Sass István 
nagyatádi sírjának megkoszorúzásakor.

Szeretett P ista  Bátyánk!
Ezen a ködös nov. napon eljöttünk a Te régi pátriádból, ebbe a 

csendes tem etőbe, hogy sírodra tegyük a szeretetnek, a megbecsü
lésnek  és a hálának a koszorúját. Köszönetét mondani jöttünk, de 
nemcsak a somogyi egyházmegye tanítótestülete, hanem az egyház- 
kerület, az országos tanítóegyesület, sőt m ég ezentúl az egyetemes 
tanítói közösség nevében azért az odaadó, önzetlen m unkáért, amely- 
lyel megalapoztad a tanítói közösség jobb jövőjének alapját, amely
nek gyümölcsét most mi élvezzük.

Te elvontál magadtól m inden pihenést, kiszakítottad magad 
családod, testet, lelket felüdítő kis köréből és a fárasztó tanítói 
m unka után szem etrontó petróleum világítás m ellett, késő éjsza
kába nyúló m unkával építetted a tanítóság jobb sorsának az épü
letét. Szövögetted álmaidat. Boldog lehetsz, hogy nem hiába szövö
getted, hiszen a tanítói közösség ma oly fejlődsét ért el, amelyről 
még a Te jóslelked sem m ert álmodni.

Mily boldog és felemelő tudat tö lthette  el valódat, amikor a 
nyugalom csendes óráiban visszagondoltál a sivár m últra  és azzal 
szemben örömmel szemlélve a jelen vívm ányait, amelyek elérésé
ben Neked oroszlánrészed volt. Nincs annál felemelőbb érzés, m intha 
az ember azt érezheti magáról, hogy élete m unkája akként összegez
hető, hogy azzal em bertestvéreinek használt. Kedves P ista Bátyánk, 
a Te életed ilyen volt. Mi m ást ezért a m unkádért nem  adhatunk, 
m int az emlékezésnek ezt a hervadó koszorúját. De kérni kérhetünk 
és kérjük is a M indenhatót, hogy önzetlen m unkád gyümölcseként, 
foganjon meg minden felédszálló áldás azokon, akiket Te itt oly 
nagyon szerettél, a Te dédunokáidon: Sass Aladáron és Sass Istvánon.

Mi köszönjük áldozatos m unkádat. Szövögesd tovább álmaidat 
az égi hazában! Nyugodjál békében! Isten  veled!

Értesítés!
Szíves tudomására hozom kedves tanítótestvéreimnek, munka

társaimnak és lapunk olvasóinak, hogy 1941. január 1-étől a soproni 
evangélikus tanítóképző-intézet gyakorlóiskolai tanítójának munka
körét foglaltam el. Midőn e bejelentésem tudomásulvételét kérem, 
egyben kérem tanítótestvéreimet, munkatársaimat és olvasóinkat 
arra, hogy közös célkitűzéseinket változatlan erővel tovább is támo
gassák. K é z i r a t o k a t  é s  a s z e r k e s z t ő  s z á m á r a  s z ó l ó  
m i n d e n  k ü l d e m é n y t  a k ö v e t k e z ő  c í m r e  k é r e k :  
S o p r o n ,  E v a n g é l i k u s  L í c e u m  é s  T a n í t ó k é p z ő -  
I n t é z e t ,  K é p e z d  e-u. 14. T e l e f o n :  S o p r o n ,  10 6 .

S o m o g y i  B é l a .
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető: dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Böjti, nagypénteki és húsvéti karénekek.

Lapunk hangjegym ellékletei közül ezúttal a megjelenés idő
rendjében alább felsoroljuk az egyházi év következő szakaszában 
felhasználható karénekeket. Az első szám a m egjelenés évének rövi
dítése (pl. 35 =  1935.), a kötőjel utáni római szám a megjelenés hó
napja. A dm  u tán i szám a szólamok számát m utatja ; gy.: gyerm ek
kar, f.: férfikar, e.: egyneműkar, v.: vegyeskar. Az utolsó betű jelzi, 
hogy a mű böjtre  (B), Nagypéntekre (N), illetve Husvétra (H) való.

35—II. Korái: ..Jézus, ki bűnös Ielkemet". 2 gy., 3 f., 4 v. N.
35—II. Kreutzer: „Áll a Golgota keresztje". 4 f. N.
35—III. Kreutzer: „Áll a Golgota keresztje". 4 v. N.
35—III. Nyberg-Gárdonyi: „Szelíd szemed". 4 f. B.
35—IV. Kapi-Králik: ,,E husvét ünnepében". 3 e H.
35— IV. Bach: „Ma Krisztus győzedelmes lett". 4 v. H.
36— I. Schütz: „Krisztus dícsértessél". 4 v. B., N.
36—II. Bach: „Bűnösök, Hozzád kiáltunk". 4 v. B., N.
36—II. Palaestrina: „Jóságos Jézus". 4 v„ B„ N.
36—II. Gumpelzhaimer: „Jézus kínszenvedése". 4 v. N.
36—II. Franck J. W.: „Jézus, kínszenvedésed". 4 v. N.
36— III. Franck J. W.: „Élet Ura, Krisztusunk". 4 v., 3 e. H.
37— II. Praetorius: „Krisztus ártatlan bárány". 4 v., B.
37—11. W alther J.: „Jézus Krisztus üdvösségünk". 3 f., N.
37—II. Hassler: „Krisztus ártatlan bárány". 4 v., B., N.
37—III. Calvisius: „Jézus Krisztus, ki üdvünkre". 4 v., H.
37—III. Praetorius: „Krisztusunk feláldoztatott". 4 v., H.
37—III. Durante: „Öh, szabadíts meg". 4 v„ B., N.
37-—III. Bodenschatz: „Feltámadt Krisztus". 4 v., H.
37—V. Gumpelzhaimer: „Óh, Uram. szánj meg". 3 v., B.
37—VI. Sulyok: „Ártatlanság szent báránya". 3 e., N.
37—VII/VIII. Mikus-Csák: „Könyörgés". 4 v., B., N.
37— IX. Praetorius: ,,Ó, Babilon, vized mellett". 3 e., B.
38— III/1V. Gárdonyi: „E húsvéti ünnepekben". 3 e., H.
39— I/II. Praetorius: „Bűnösök, Hozzád kiáltunk". 3 f., B.
40— I/II. Kapi-Králik: „Óh, zokogjon, keresztyének" .4 v., N.
40— JII/IV. Sulyok: ,,E húsvéti ünnepekben”. 4 v., H.
41— I/IV. Franck M.: „Ne féljetek". 4 v., H.

Valamennyi m elléklet ára darabonként 10 f., az utolsó 20 f., 
m egrendelhető az Orsz. Ev. Tanítóegyesület 42.523. sz. csekkszám
lájára  történő befizetéssel. G.

*

Az új békéscsabai énekeskönyv.
A békéscsabai evangélikusok m agyar énekeskönyve az 1847. év 

óta volt használatban. Ennek a régi énekeskönyvnek a tizenhatodik 
átdolgozott kiadása az 1940. év karácsonyára je len t meg. Az új kiadás 
352 énekszáma közül csak 100 való a régiből, teh á t nyugodtan nevez
hetjük  új énekeskönyvnek. A harm adfélszáz új ének azonban csak 
látszólag jelent gyökeres reform ot a békéscsabai énekanyag dolgá-
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ban. Tudjuk, hogy Linder László lelkész irányítása  m ellett Békés
csabán m ár évek óta céltudatos énekreform -m unka folyik. Ez a 
m unka felöleli az egyházi népének gyűjtését, a ritm ikus éneklés fel
karolását, és a lehetőség szerint az eredeti dallamokhoz való vissza
térést. Az új énekeskönyv összeálításából is kiérezhető ez a hárm as 
célkitűzés. További értéke e m unkának az, hogy az ősi énekanyag 
liturgiailag jelentős részét ismét élővé igyekszik tenni. A D unántúli 
Énekeskönyvvel közös 111 énekszöveg felvétele is a haladást szol
gálja: közülük számos éneknek a dallam át ritm ikus alakban közli.

Az új békéscsabai énekeskönyv az egyházi esztendő ünnepeire 
való énekekkel kezdődik (1— 102. sz.), ezeket követik az „Ü dvtörténet“ 
fejezetcím alatt csoportosított énekek (103— 307. sz.), majd „Alkalmi 
énekek” címmel 40, „Oltári szolgálattal kapcsolatos énekek” cím
mel 5 ének következik még. Az imádságok u tán  találjuk az ének
szövegek betűsoros jegyzékét, m ajd a m agyar istentisztelet rendjét 
(énekszövegekkel), végül „Istentiszteleti énekrend” címmel az ének
számok csoportosítását a vasárnapok és ünnepek jellege szerint.

Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje ezt a buzgó lélekkel és hoz
záértéssel szerkesztett énekeskönyvet! G.

*

Hangjegymellékletünk.
Az 1941. év első négy hónapjára esedékes 8 oldalnyi hangjegy

m ellékletünk mai számunkban kerül szétküldésre. Az elején három 
rövid korálelőjátékot találunk Sulyok  Im rétől. Az első a „Vigyáz
zatok, azt k iá ltjá k . . .” német eredetű dallamhoz, a másik kettő  pedig 
régi m agyar dallamokhoz való. Ez utóbbiak közül a „Semmit ne bán
kódjál . . .“ előjátéka bevezetőül szolgálhat akár gyülekezeti közének 
(pl. Dt. Ékv. 531. sz., Sz. Ékv. 699. sz., Bcs. Ékv. 245., 281. sz.), akár 
karének (Sulyok, Kodály) énekléséhez. A hátralevő  5 oldalon Franck 
Melchior ném et zeneszerzőnek az 1623. évben m egjelent vegyeskari 
művéből közlünk egy húsvéti m otettát. (A m otetta  vallásos szövegű, 
polifon stílusú énekkari mű.) A m agyar szöveget a Károli-fordítás 
nyomán alkalm aztuk. Ez a m otetta két részből áll; a második rész 
kezdete: „M enjetek csak e l . . .”. G yakorlottabb énekkarok számára 
szép és hálás feladat! G.

*

Egyházzenei krónika.
1940. nov. 28. A budapest-kelenföldi Luther-Szövetség egyház

zenei hangversenye. Orgonazene: Bach J. S. korálelőjáték és F-dúr 
tokkáta (Kapi-Králik Jenő). Karének: Raselius, Gesius, W alther J. 
kórusai, továbbá R ajter Lajos és K api-K rálik  Jenő m űveinek be
m utató előadása (vez. W eltler Jenő). M agánének: Bach J. S. egyik 
áriája. A m űsort a rádió is közvetítette.

1940. dec. 15. A soproni evang. nöegyletek vallásos estje. Orgo
nazene: Liszt B-A-C-H fantázia és fuga (Amminger Kálmán), Buxte
hude fisz-moll preludium  és fuga (Gárdonyi Zoltán). Karének: Vul- 
pius M. és Sulyok Im re kórusai (Evang. Tanítóképző énekkara).
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Magánének: Schütz H enrik egyik egyházi koncertje és Reger kará
csonyi bölcsődala.

1940. dec. 29. Zenés áhitat a budapest-óbudai evang. tem plom 
ban. Orgonazene: Bach J. S. F -dúr preludium  és fuga, Franck C., 
Guilmant, A ntalffy és Gárdonyi szerzeményei (Peschko Zoltán). 
Karének: Caldara, Bárdos L., Deák-Bárdos Gy., Schröter, W alther 
J., Bodenschatz és Erk kórusai, valam int Sulyok Im re „Mily igen jó 
az Ü ristent dicsérni” c. m űvének bem utató előadása (vez. Sulyok 
Imre). G.

*

Folyóiratszemle.
„Katolikus Kántor“ 1940. dec. Sonkoly István folytatja Mosonyi 

Mihály egyházi zenéjéről szóló tanulm ányát s ezúttal miséiről és 
egy m agyar történeti tárgyú oratórium ról ír. Veress Endre: „Hang
képzés az énekkarban”. Minden karpróba kezdetén fordítsunk né
hány percet csoportos énekgyakorlatokra. Dr. Becker Vendel hosz- 
szabb tanulm ányából a tanítói és kántori javadalom nak különválasz
tását sürgető részleteit idézzük: „ . . .  Ezt m egköveteli a kétféle képe
sítés és a kántori állás fejlesztésének szükségessége. Tűrhetetlen az a 
helyzet, hogy a hitvallásos tanítóság napról-napra bővülő tanítói 
elfoglaltsága m ellett a kántori teendőket csak mellékesen tud ja  el
látni. Az egyháznak olyan kántorokra van szüksége, akik a vallási 
élet igényei szerint egyházias szellemben végzik teendőiket és lehe
tőség szerint függetlenek m inden más elfoglaltságtól, legalábbis olya
noktól, am elyek őket kötelességük teljesítésében akadályozzák”.

„Magyar Kórus“ 40. szám. Ottó Ferenc: „Egyházzenei élet 
Ném etországban”. A bécsi Burgkapelle-ben Buxtehude orgonam ű
veit és Schütz Karácsonyi Oratórium át, a M usikvereinssaal-ban Bach 
h-moll m iséjét, az A ugustinerkirche-ben Bach Lukács-passióját hal
lotta. A m ellékletek között van a M agyar Kórus legújabb kóta- 
ár jegyzéke.

„Musik und Kirche“, 1940. nov.—dec. Schm idt Ferdinánd rá 
m utat arra, hogy a gyülekezeti énekkel haladó orgonakíséret hanyat
lást hozott úgy az éneklés önállósága, m int az orgonajáték színvonala 
dolgában. Most, hogy a németországi tanítók megszűnnek orgonista
kántorok is lenni, aján lja  az előénekesi intézm ény felújítását. Moser 
H. J. a reformáció zenéjének korai m estereiről íro tt tanulm ányának 
befejező közlem ényében Dietrich Sixtus és Forster Georg egyház
zenei kapcsolatairól ír. Melléklet: P raetorius M ihály 2—3—4 szólamú 
kórusai és egy m odern ném et m otetta, három szólam ú egynemű karra.

„Zeneközlöny“, 1941. jan. Közli az erdélyi középiskolai zene
tanárok em lékiratát, m ely rám utat arra, hogy középiskoláinkban az 
ének- és zenetanítás mily mostoha elbánásban részesül, pedig nem 
csupán az esztétikai, hanem  a nem zeti nevelés szempontjából is fon
tos tan tárgy  lehetne. A hangjegym ellékletből kiem eljük Szigethy 
Gyulának hatszólam ú vegyeskarra íro tt 61. zsoltárát, m elyet jó ké- 
szültségü és férfiénekesekben bővelkedő énekkaroknak ajánlunk.

G.

Garab József könyvnyomdája, könyvkötészete, Cegléd.



Értesítés!
Szíves tudomására hozom kedves tanítótestvéreimnek, munka

társaimnak és lapunk olvasóinak, hogy 1941. január 1-étől a soproni 
evangélikus tanítóképző-intézet gyakorlóiskolai tanítójának munka
körét foglaltam el. Midőn e bejelentésem tudomásulvételét kérem, 
egyben kérem tanítótestvéreimet, munkatársaimat és olvasóinkat 
arra, hogy közös célkitűzéseinket változatlan erővel tovább is támo
gassák. K é z i r a t o k a t  é s  a s z e r k e s z t ő  s z á m á r a  s z ó l ó  
m i n d e n  k ü l d e m é n y t  a k ö v e t k e z ő  c í m r e  k é r e k :  
S o p r o n ,  E v a n g é l i k u s  L í c e u m  é s  T a n í t ó k é p z ő -  
I n t é z e t ,  K é p e z d  e-u. 14. T e l e f o n :  S o p r o n ,  10  6.

S o m o g y i  B é l a .

KÖNYVISMERTETÉS
„Tornára fel!” — Zenés, dalos tornajátékok, m agyar táncok, tornaünne

pélyekre és vizsgákra. Teljes műsorok, be- és elvonulási tervek, indulók, 40 
magyar nóta és induló hangjegyével. Több ism ert gyakorlati tanító munkája 
nyomán szerkesztette Parragh László. Ára 3 pengő. Lapunk előfizetőinek 10% 
engedmény. M egrendelhető: M agyar ünnep könyvkiadóvállalatnál, Szeged.
Postafiók 18. sz. Postatakarékpénztári csekkszámla 26.297. Portómentes szállítás.

Az újabban sűrűén megjelenő hasonló m unkák között is kiválik  e köny
vecske ügyes, gyakorlatias irányával. Tetszetős, m agyaros ritmusú gyakorlatok 
s ünnepi számok sorakoznak a valóban nagy ráterm ettséggel szerkesztett mű
ben egymás mellé. Az énekkel kísért szabadgyakorlatok mind olyanok, hogy 
mutatósok és könnyebbek, mint más hasonló m unkákban talál az ember. Leírá
suk s ennek alapján megtanításuk így gyorsan m egtörténik s kevesebb fárad
sággal is tetszetős és valóban élvezetes ünnepi tornagyakorlatokat lehet velük 
bemutatni. A gyerm ekek így örömmel, szívesen végzik  az egyes számok moz
dulatait, könnyen elsajátítják  azok ritmusát.

A jól használható könyvet bátran  s bizalommal ajánlom kartársaim  szíves 
figyelmébe. S.



HÍREK
Előléptetés. A vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter előterjesztésére Ro- 
zsondai Károly soproni tanítóképző
intézeti igazgató a VI. fizetési osztály 
3. fokozatába lépett elő. Előléptetése 
alkalmával lapunk részéről is jókíván
ságainkat nyilvánítjuk az igazgató, 
lapunk m unkatársa iránt s további 
munkásságára Isten áldását kívánjuk.

Igazgatói kitüntetés. Túróczy Zol
tán püspök Nagy Pál ny. újcsanálosi 
tanítót igazgatói címmel tüntette ki. A 
kitüntetés okm ányát jan. 19-én dísz- 
közgyűlés keretében Marcsek- János 
esperes adta át.

Eöry Dénes cinkotai tanító az Orszá
gos Gábor Áron pályázaton „Édes
anyám im akönyve'' c. nótájával II. dí
jat, aranyérm et nyert.

A kőszegi Gyurátz Ferenc Evangé
likus Leánynevelőintézet és Leány- 
gimnázium tanári testületé mély fáj
dalommal, de a bölcs isteni végzésen 
megnyugodva jelenti, hogy Suhajda 
Lajos, az intézet ny. r. tanára és volt 
igazgató-helyettese 1941 február hó 
9-én váratlanul elhunyt. Elköltözött 
kartársunk 37 éves értékes tanári mun
kássága idejéből 16 évig szolgálta pá
ratlan odaadással és hűséggel intéze
tünket. Kezdettől fogva úgyis, mint a 
helyi iskolai bizottság tagja, 1936-tól 
pedig, mint az intézet gondnoka. Su
hajda Lajos azok közé a vérbeli peda
gógusok közé tartozott, akik számára 
a tanári m unka élethivatást jelent. Ö 
igazán az iskolában és az iskolának élt. 
M unkáját hivatássá a lélek avatta. Ez 
a lélek tele volt a tudománya és tan ít
ványainak szeretetével, kartársai iránt 
baráti szívélyességgel és segítő kész

séggel. Ezért őrzik emlékét kartársai 
el nem múló kegyelettel, tanítványai 
hálás szeretettel. A kedves kartárs földi 
m aradványait február 11-én, kedden 
délután 3 órakor a temető halottas
házából k ísérjük  örök nyugalomra. — 
Csel. k. 20. r. 24. v.: „De én semmivel 
sem gondolok; az én életem is nekem  
nem drága, csakhogy örömmel elvégez
hessem  a szolgálatot, m elyet vettem  az 
Űr Jézustól."

„A Magyar Mickievicz Társaság”
1941 február 10-én délután 6 órakor az 
„Otthon írók és Hírlapírók Köre" dísz
term ében rendes felolvasó ülést ta r
tott, am elyen lapunk munkatársa: Mis- 
suray Krug Lajos r. tag verseivel sze
repelt.

Az egyetem es presbitérium f. évi
február hó 24-én ülést tartott.

A magyar népszámlálásokról érde
kes cikket írt Aldobolyi Nagy Miklós 
a Búvár februári számában. Nagy Ernő 
a háború legfélelmetesebb fegyvereit, 
a repülőbom bákat, Újhelyi István pedig 
vadgalam bjaink és vadgerléink életét 
ismerteti. Nemes Suhay Imre a siva
tagi háború stratégiájáról, Sebesics 
László a légiforgalom biztonságáról kö
zöl alapos ismertetőt. Ki kell emelnünk 
Palotay István: Szállítás az erdőn,
Sédi Károly: A nagyváradi melegforrá
sok, Zách István: Háború és az idő
járás, valam int Gaál István: A zsom
bolyok keletkezése című cikkét. A 
szép killítású folyóiratot a Tudomány 
M űhelyéből és a Búvár Szellemi 
Sportja című rovat egészíti ki. A Búvár 
Cavallier József szerkesztésében és a 
Franklin-Társulat kiadásában jelenik 
meg.

Garab József könyvnyomdája, könyvkötészete, Cegléd.
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Kiadja:
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.

M egjelenik havonta  hangjegym elléklettel.
A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. —  Előfizetési ára: egész 
évre 10 P, félévre  5 P. — A lap szellemi részét illető közlem ények 
a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési d íjak  az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú 

csekkszámla, címre küldendők. L apzárta  a hónap 16-án.
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Kiadó üzenete. A Sajtókam ara legújabb rendelkezése szerint f. év február
tól kezdve tiszteletpéldányokat nem küldhetünk lapunkból.

Többeknek. Nagyon kérjük  a címre vigyázni. Pénz küldésénél nem Evang. 
Népiskola, hanem Országos Evang. Tanítóegyesület pénztára, Cegléd. Csekk
szám: 42.523.
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Az új vallástani tankönyvek.
Egyházegyetemünk 1940. évi november hó 8-án ta r to tt  köz

gyűlésének 59. számú jegyzőkönyvi határozata alapján az új val
lástani tankönyvek m egírásáról a következő

tájékoztató felhívást
teszem  közzé:

Az új vallástani T anterv és Utasítás életbelépése m indenfajta  
iskola minden osztályában új tankönyveket tesz szükségessé. Egy
házunk megfelelő tankönyvek megírásáról megbízás ú tján  kíván 
gondoskodni, mégis m indenki szám ára lehetővé teszi a m unkába 
való bekapcsolódást, s így biztosítani óhajtja, hogy a legértékesebb 
tankönyvek bocsáttassanak ki.

A megbízott és önként vállalkozó tankönyvírók m unkálataikat 
záros határidőre kéziratban az egyetemes tanügyi bizottság elnöké
hez benyújtják. Ezek közül kü lön  bíráló bizottság és a püspöki kar 
választja  ki egy-egy osztály legjobb tankönyvét, ad u tasításokat a 
szerzőnek esetleges hiányok pótlására, javítások keresztülvitelére, 
s dönt véglegesen a tankönyv elfogadásáról és kiadásáról.

A tankönyv m egírásánál a következő főbb szempontokat kell 
tek in tetbe venni:

1. A hitvallásos teológia követelménye közelebbről kettős fel
adat elé állítja a tankönyvírót. Egyrészt a m ai theológia tudom á
nyának  eredm ényeit, m eglátásait és m egállapításait ismernie, gyü- 
m ölcsöztetnie és felhasználnia kell. A tankönyv anyagát és ta r ta l
m át, egészében és részleteiben, a keresztyén tan ítás tisztaságán és 
igazságán őrködő s azt nyújtó  theológiából m erítse. A theológiai 
exegézisból nyert eredm ények és szempontok elmellőzésével még a 
legegyszerűbb bibliatörténeti tankönyvet sem lehet m egfelelően 
m egírni. Ugyanígy nélkülözhetetlen a theológiai elmélyülés az 
egyháztörténeti tankönyvek m egírásánál: csak ez biztosíthatja, 
hogy azok valóban az egyház tö rténeté t adják. A hittani és erkölcsi
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tankönyvek íróinak pedig a rendszeres és újszövetségi theológiában 
egyaránt járatosaknak kell lenniük.

Másfelől figyelembe kell venni azt a term észetes megszorítást, 
hogy a tankönyvek fundám entum ául szolgáló theológia csak h it
vallásos theológia lehet. A tankönyveknek egyházunk h itvallások
ban  lefektetett és őrzött tan ításá t kell a m ai kor szellemi helyzeté
ben és a tanuló nyelvén megszólaltatniok. A hitvallásos szellem
nek az érvényesülése a tankönyvekben nem az idézetek számán 
fordul meg, sokkal inkább azon, hogy a tankönyv egésze ugyanazt 
a lelket tükrözze, amit hitvallásaink képviselnek és részleteiben is 
hű  legyen egyházunk hitéhez. A tankönyvírókra az a feladat hárul, 
hogy evangélikus tankönyveket írjanak: az evangélikus jelleg
pedig nem a polemikus élben nyilvánul meg, hanem a pozitív taní
tásnak  hivallásos veretén.

2. A tankönyvek anyagának hitvalláshűségén tú l az érvénye
sítendő egyházi szempont m egköveteli azt is, hogy a tankönyvek az 
egyház életébe vonják be a tanulót. Az egyház nem a dogm atiká
nak egy hátcikkelye csupán, hanem  az üdvözítő Isten m unkahelye, 
a Szentlélek m űhelye ezen a földön. A tankönyvek egyházi jellege 
m egkívánja, hogy íróik ezt szüntelenül szám itásba vegyék és sza
kadatlanul szám oljanak az egyház életével. Figyeltessenek fel az 
egyház közösségére, h itéletére, szolgálatára. Neveljenek így az egy
házban élésre. Természetes, hogy ezt a feladatot csak úgy tud ja  a 
tankönyv helyesen megoldani, ha különös tek in tettel van a m a
gyarországi egyház életére.

3. A tankönyvírónak ism ernie kell a hazai iskolai helyzetet. Bír
jon  áttekintéssel a jelenleg használt összes tankönyvekről, a világi 
tárgyakról. Legyen figyelem m el a hazai iskolai reform m ozgal
m akra. Ism erje a különböző iskolatípusok életét, hogy beilleszked- 
hessék a tankönyv az illető iskola szellemébe. U gyanakkor azonban 
nem  szabad megfeledkezni arról az éles határvonalról, amely a 
vallástant m inden más tan tárgy tó l anyagban, m ódszerben elvá
lasztja. Ne féljen a tankönyvíró attól, hogy egészen m ás jellegű, 
módszerű és lelkű könyv kerü l ki keze alól, m int a világi könyvek. 
A tankönyvírásnál tehát vegye tekintetbe tárgya sajátos term é
szetét.

4. Pedagógiai szem pontok  érvényesítése megköveteli, hogy a 
takonyv logikája világos, áttekinthető  és egyszerű legyen. Az 
anyag közlésénél vegye tek in tetbe a gyerm ek vagy ifjú  átlagos ér
telm i és lelki fejlettségét és ahhoz alkalmazkodjék. Ne tételezzen 
fel a gyerm ekről sokat, de tú l keveset se. Az anyagot a gyerm ek 
elevenségével és fogékonyságával számolva tárja  elő m inél egy
szerűbb form ában. N yelvezete legyen tiszta m agyar lejtésű, mes
terkéltség nélkül egyszerű, s nemes veretű, hogy érdem es legyen a 
szószerinti betanulásra. A kifejezéseknél m inden túlzó egyénieske- 
dést kerüljön. Ne zárkózzon el az esztétikai term észetű eszközök 
elől, de éreztesse meg, hogy a képek, hasonlatok és példák csak 
megközelíthetik, de nem  adhatják  a lényeget, és ne felejtse el, 
hogy nem a tankönyvnek, hanem  a katechétának feladata a végle
ges megvilágítás. Idetartozik az a m egállapítás is, hogy a gyermek
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nem  abstrakciókban, hanem képekben gondolkodik. Ezzel számolva 
a tankönyveknek minél több szemléltető anyagot kell nyujtaniok. 
Egyházművészetileg helytálló b ibliatörténeti képek, régiségtani 
rajzok, bib liatörténeti és egyháztörténeti térképek, egyháztörténeti 
arcképek, statisztikai szem léltető táblázatok, stb. jogos kívánalm ak 
a korszerű tankönyvvel szemben.

Ezen főbb szempontok közlését egyházegyetem ünk püspök! 
kara  szakértői és bizottsági előkészítő tárgyalások után kijelölte az 
elemi iskolai I.— VIII. és a középiskolai I.—VIII. osztályú ta n 
könyvek Íróit és nekik a m egbízást megadta.

Felhívom mindazokat, ak ik  a hivatalos megbízottakon kívül a 
fenti szempontok és feltételek  figyelem bevételével a tankönyvek 
elkészítésében részt óhajtanak  venni, ezen szándékukat sürgősen 
jelentsék be nálam .

A megbízott és önként jelentkező tankönyvírókat s a tanács
adókat ham arosan közös értekezletre hívom  össze, hogy az alkal
mazandó szem pontokról behatóan tanácskozhassunk, az egyes ta n 
könyvek határait tisztázzuk s a különböző tankönyvek belső és szó- 
használati egységét biztosítsuk.

Megjegyzem, hogy tiszteletdíiak kitűzését egyházegyetemünk
m ellőzte- ' D. Kapi Béla

püspök, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke.

Igaz szeretet!
I. János 3, 18. ... Ne szeressünk 

\  szóval, sem nyelvvel, hanem csele
kedettel és valósággal.

A klasszikus evangélium i nevelés m esterfogása az volt, hogy a 
szülő s egyházi nevelő a példájával, m unkam ódjával, életstílusá
val felébresztette a növendék kíváncsiságát és kérdező vágyát, 
hogy vájjon a gyüm ölcstermő élet, az Isten  áldásaiban m utatkozó 
siker honnan táplálkozik és honnan ered. A felvilágosítást akkor 
m inden m esterkedés nélkül m egadta a szülő vagy iskola evangé- 
lizáló m unkája. M agától értetődő volt, hogy a rokonszenves jellem, 
akihez a növendék vonzódott, úgy  lett olyanná, hogy magába szívta 
a golgotái kereszten m egtöretett szívszelencéből szerteáradó szeretet- 
légkört, e tte-itta  a M ester testé t, vérét s befogadásra kész alázattal 
és engedelmesen hallgatta  a M ester szájából az Igét. Egyoldalúan 
az igehirdetés nem  építhette volna az Országot, de a Krisztustól 
u ra lt jellem ek áldozatos szolgálata a gyakorlati életben igazolta az 
Igét. Ez a tény m agyarázza m eg az egyház fejlődését a virágzó 
korokban.

Ha ez a nevelési mód még m ost is tud jó gyümölcsöket terem ni 
és helyességét semm iféle érvvel senki sem dönthette meg, hogyan 
ju th a ttu n k  akkor az egyházrombolás mai korszakába?

Azt mondják, hogy szabadelvű gazdasági rendszer m ellett egye- 
deire bomlott a társadalom , em ber és em ber között megszakadtak
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a tulajdonképpeni emberi vonatkozások s az elszigetelődő életben 
az evangéliumi jellem  nem fejtheti ki a hatását. Előbbre ju tunk  
azonban, ha m agyarázkodás helyett beteljesedettnek tek in tjük  az Űr 
jövendölését: „a szeretet sokakban m eghidegül” . (Máté 24, 12.) A 
m agán- és közélet gyümölcsei ma m ásképp nem értelm ezhetők, 
csak úgy, hogy — „a szeretet m eghidegült” . — Tél van bennem, 
té l benned, tél saját magad iránt, tél körülöttem  m indenki iránt. 
Ha nem így volna, m iért ne foghatnánk össze legalább ketten, 
m ondjuk pl. az egykeveszedelem komoly leküzdésére?! Hiszen ígé
retünk  van rá, hogy ilyen ügyben feltétlenül és közvetlenül beavat
kozik Isten: M áté 18, 19. és Róm. 8, 32. M indenre, ami az A tyá
nak  a gyülekezetben való megdicsőülését célozza, teljes bizodalom- 
m al várhatjuk  a Szentlélek segítségét, m iért nem kérjük  ketten 
összefogózva?! K ihűlt a szeretetünk, „vagyunk” egymás m ellett, 
m int a tetem ek a temetőben.

De megmozdul felettünk az öles földteher, ha legalább elism er
jü k  és az egyháztörténetből belátjuk, hogy a mi igaz h itünk  és re
m énységünk lehetővé tenné Istennek, hogy kegyelemből felhozza 
ránk  az igaz szeretet napját, Krisztust. A bban a tavaszban azután 
nem is esik jó l a szóval és nyelvvel vló szeretetűzés, hanem  önkén
telenül és öröm est szeretünk cselekedettel és valósággal.

Tanítótestvérem , te jól tudod, hány „megfagyott gyerm ek” ül 
csak te elő tted  abban az egy iskolaszobában. El tudod-e hanyagolni 
a könyörgést: Jö jj U runk Krisztus a gyülekezeteidbe! N. J.

Üj, közös tantervi utasítás.
Az egyházegyetem  1940. évi novem ber hó 8-án ta rto tt közgyű

lése 57. jegyzőkönyvi pontjában efogadta az egyetemes tanügyi bi
zottság javaslatá t s kim ondotta, hogy „m inden iskolafaj számára 
együttesen, közös kötetben kidolgoztatja a tan terv i utasításokat s 
ezekben rám u ta t arra, hogy az egyes tan tárgyak  keretében mikép
pen. valósítható meg az evangélikus szellem. A népiskolai tantervi 
utasításokat egy-egy tanítóval és az illető szaktárgy egy-egy tan á 
rával fogja kidolgoztatni. Az utasításokat még ebben az évben el
készítteti és jövőre használtba adja.“

A fen ti egységes, közös tan terv i u tasítás keretében D. Kapi 
Béla püspök, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke legutóbb Sop
ronban egy kisebb bizottság bevonásával előzetes, tájékoztató meg
beszélést ta rto tt. E tárgyalás alapján alko tta  meg Őnagyméltósága 
elgondolásának irányelveit s terjeszti az illető szakférfiak elé hoz
zászólás végett. Anélkül, hogy a tervezet részleteibe bocsátkoznék, 
egyik-m ásik alapelv meg világos: tásával igyekszem a kérdést az 
evangélikus tanítóság szempontjából vizsgálni s annak megoldásá
hoz ezzel is hozzájárulni.

Ez ú jabb  utasítás nem  kívánja a kiváló értékű állami utasítást 
m egváltoztatni, ezt nem is tehetné. Nem  óhajtja  annak elgondolá
sait más fogalmazásban megismételni, m ert ha ezt tenné, ez hiába
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való, költséges és mégis felesleges m unkát jelentene. Az egyes ta n 
tárgyak  körében behatóan ism ertetn i óhajtja  az újabb, részletesebb 
utasítás az evangélikus szellem  e tárgy körében kívánt alkalm azá
sának módozatait. Az egyes tárgyak  azért beható tárgyalást igé
nyelnek.

Tanítói konferenciák m ár évek óta foglalkoznak e kérdéssel 
részletes előadásokban. Legutóbb Dunántúlon a tanitókörzeti kon
ferencia összefoglaló téte lé t „A  Biblia az iskola m unkájában“ c. 
előadás képezte. M egadták az e címen ta r to tt  sorozatos előadások 
azt az irányt, amelyben a népiskolai tanító és nevelő m unkájának, 
m int egyenes, célravezető ú ton  haladnia kell, hogy az a m unka va
lóban ez oktató- és nevelőtevékenység hitvallásos irányát jelentse.

Kialakult itt az az egységes felfogás, hogy valóban m egtalál
ha tjuk  valam ennyi tárgy körében  az evangélikus hitvallásos irány 
ú tja it, ha keressük az egyházunk törvényeinek is megfelelő s evan
gélium i irányban kiépülő hitvallásos szellem ű nevelőoktató tevé
kenység eszközeit. Azt is hangoztatták a sorozatos előadások, hogy 
nem  kell e téren  túlzásba esni és egyoldalúan m indent e tételnek 
alárendelni. Ha ezt tennők, term éketlen és az élettől elszakadó 
irányban haladna iskolai é le tünk  irányítása. Legyen azonban ott a 
m aga helyén mindig a nevelői cél vonalában az a fontos felfogás, 
hogy-m it jelent egy-egy tárgy  egység nekünk evangélikus szem pont
ból s miképpen szolgálhatjuk azzal evangélium i célkitűzéseinket. 
Ha m inden tárgyegység kere tében  nem is szolgálhatjuk ezt a cél
kitűzést, mégis találunk sok olyan alkalm at, ahol m egadhatjuk a 
nevelői gondolat síkjában azokat a szempontokat, am elyre hivallá- 
sos irányban építhetünk, evangélikus szellem ű indításokat adha
tu n k  s egyházunkat építve hozzájárulhatunk erős, evangélikus ön
tu d a t kialakításához.

Bár nincsen a szó szoros értelm ében „evangélikus“ szám tan 
vagy „evangélikus“ földrajz és vegytan, m égis vannak e tá rg y ak 
nak ilyen irányú egységei s ha  keressük azokban ezeket a vonatko
zásokat, igazi hitvallásos szellem ű nevelői érzékkel meg is találjuk. 
E m ellett akkor is lehetnek ilyen  vonatkozások egyes szaktárgyak 
körében, ha nem szorosan evangélium i jellegűek is azok. Lehetnek 
egyes tételeknél külön egyházi szempontok, evangélikus egyházi 
irányú  feladatok, am elyeknek megvilágítása igen helyénvaló azok 
tárgyalása közben és nagy jelentősége van a jövő szempontjából.

Szerkezeti tekintetben az az elgondolás alakult ki, hogy vala
m ennyi evangélikus iskolafaj ilyen szellemű utasítása egy kötetben 
jelennék meg. E szerkezeti beosztásnak az az előnye, hogy az ösz- 
szes evangélikus iskolákban működő tanárok és tanítók tájékozód
hatnának  a többi iskolafaj tan tervérő l és tan te rv i utasításairól. Ez 
előny kétségtelenül hozzájárul annak a hézagnak, illetőleg szaka
déknak elsimításához és áthidalásához, am ely ma egyes iskolafajok 
között fennáll. Gondolok itt elsősorban a népiskola, továbbá a kö
zépiskola, illetőleg középfokú iskola közt m utatkozó s még mindig 
igen nagy zökkenőre, am it sok gyermek keservesen tapasztal a 
sajá t kárán.

Bizalommal várjuk  az új, a mostaninál bővebb általános evan-
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gélikus tan terv i utasítás nagy fáradsággal járó m unkájának e l
készülését s rem éljük, hogy evangélikus szellemű nevelőoktató te 
vékenységünk m inden iskolafaj körében ez új irányelvek alkal
m azásával a mostaninál sokkal gazdagabb gyümölcsöt hoz és való
ban olyan lesz, amilyen irán y t az evangélikus nevet viselő iskolá
tó l egyházunk s az evangélikus öntudat joggal elvárhat és meg
követel. Adja a Mindenható, hogy ez a m unka valóban áldást hoz
zon és mielőbb éreztesse a maga jótékony szellemét iskoláink 
életében. Som ogyi B.

Dr. Schlitt Gyula
a Tolna—B aranya—Somogyi egyházmegye tanügyi esperesének 

1940. évi október 10-én, Sárszentlőrincen elm ondott 
székfoglalója.

Bizalmatok az egyházmegye tanügyének élére állított. Ez más 
szavakkal annyit jelent, hogy m unkára h ivattam  és szolgáljak egy 
nagy közösséget. Elfogadtam a m egbízatást, vállaltam  a m unkát. 
Tettem  azért, m ert a közösség bizalma kötelez és nagy eszmények 
szolgálatában égetni el a lelket a férfi legszebb földi hivatása.

Az eszmény pedig, m elynek megvalósítása szolgálatra hív nagy, 
a legnagyobb. Feladatom  lesz irányítani, vezetni azt a m unkát, mely 
a Krisztus örök eszméinek lendítő erejét igyekszik a gyerm ek lel
kén keresztül belevinni a társadalom  életalakulásának m otorjába. 
I t t  érzem, feladatom nál sokkal súlyosabb a rám hárult felelősség. 
Az Isten és em ber előtti felelősség világosságba állítja  a feladat- 
teljesítést s a vele kapcsolatos összes körülm ényeket. M egm utatja 
a m unkát egész nagyságában s rávilágít erőim  fogyatékosságára, de 
kételyeim  között, vájjon meg tudok-e felelni, odautal Isten elé. S 
Isten  kegyelm ét ígéri. Ez ígéretben eltűnik előttem m unka, nehéz
ség, kétely. Csak Isten parancsát hallom: menj, m ert m enned 
kell. Én pedig azt felelem az én kegyelmes Uram nak: K üldj bár
hová, s megállók, ahová állítasz. Benne bízom egyedül. Ő a gyar
lók ereje s a gyengék diadala.

Azt mondják, új világ van kialakulóban. Én azt mondom, míg 
rég i emberek erőfeszítései között vajúdik az alakulás, addig csak a 
tegnap jöhet és a holnapi nap is összes életjelenségeivel csak a teg
nap, a mult, a régi lesz. K étségtelen, a néplelket hatalm as áram 
latok  mozgatják. Valami ideges keresés v ibrál végig a történelem  
erővonalain. A jobb, m ondjuk a könnyebb életet keresik. így  mond
ják . Szerintem  semmi egyéb ez, minthogy az ism eretlen Isten t ke
resik, ki ezerszer m egm utatta magát, de akit a rohanás mindig 
e lfe le jte tett az emberekkel. Beteg ennek a társadalom nak az orga
nizm usa, le egészen az élete gyökeréig. M inden megmozdulásban 
gyógyulást keres. Vagyont, vért, becsületet áldoz, m indent, de ú tjai 
is betegek. Eltévelyeg. K ívülről beléje zuhanó áldásként várja  az 
ú jat, a jobbat, a könnyű életet. Pedig a gyógyulás csak 
belülről jöhet. Egyedül belülről. A lelkek m élyéből Nem
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zseniálisan k iép ite tt sistem ák adják a nyugodt, a biztos éle
tet, hanem  az Istenben m egnyugodott népek vallásossága. 
A legm esteribben összeszerkesztett államgépezet sem biztosít 
nyugodt folyást a társadalm i életnek, hacsak nem a krisztusi 
elvek fogják össze eresztékeiben. Egyedül a Krisztus a gyógyulás 
ú tja. Isten kell. A vallás mélységeiben m egalapozott lelkek kelle
nek, m elyek ism ét m egértik  az életet a m aga nyom orúságában és 
a folyton elbukó rem énykedésével. Lélek kell ismét a géppé pörö- 
lyözött emberiség vasmellébe. Az Ú rnak a lelke. A m űhely pedig, 
hol ezt a vaslemezekkel kívül-belül k ivert em bert alkamassá teszik 
a lélekfelvételre: az iskola. I t t  indul meg az új élet. I tt rak ják  le 
csendben a jövőnek vasgerendáit.

Ennek az iskolának a megbecsülésére szeretném  rávezetni az 
egyházmegyét. Feladatteljesítésem  ebből indul. Szinte látom, mint 
emelkedik elő a lelkekből a tiltakozás. Ki ne becsülné meg köztünk 
az iskolát? Szeretjük. Vagyont áldozunk érte, feláldozzuk benne 
életerőinket, egészségünket. Igaz, s én mégis azt mondom, igazában 
senki sem becsüli meg közülünk az iskolát. Drága nekünk a kő, 
melyből épült, drágák nekünk a padok, m elyekben gyerm ekeink 
ülnek, drágák a tanszerek s az_ iskolának m inden felszerelése, de kér
dem, kedves lelkésztársam , drága-e neked m indenkor ki ennek az 
iskolának a m egsűrűsödött levegőjében lelket önt mindabba, mi 
neked drága és értékes? Kérdem, kedves tanítótestvérem , drága-e 
neked m indig a lelkész, kit a hivatása igazgatási elnökül állíto tt az 
iskola élére, hogy segítséged legyen nehéz m unkádban. Te lelkész, 
segítségére voltál-e m indig a tanítónak, m ikor erre alkalom lett 
volna? Te tanító, elfogadtad-e mindig a lelkész kezéből a jó szív
vel nyú jto tt segítséget s nem láttad-e m egsértve önérzetedet, egyéni 
hiúságodat a segítségnyújtás által? Te lelkész, úgy nyújto ttad-e 
m indig azt a segítséget, m int a szeretetteljes szívek szerény aján
dékát, avagy pedig a fentről való rendelkezések kődarabja gyanánt 
ha jíto ttad  tanító testvéred felé? Ezer és ezer kérdés nyílik meg előt
tünk  és egyetlen kérdés ism ét ezer előtt a jtó t t á r ... S m inden meg
nyílt ajtóból u jjak  m utatnak r á n k . . .  Te vagy . . .  Te vagy, ki nem 
becsülöd az isk o lá t... Az iskola értékét nem  köveinek, felszerelésé
nek a m egbecsülésében m erítjük  ki, hanem  a benne munkálkodó lel
kek megbecsülésében. Nézzünk magunkba. Tartsunk őszinte vizsgá
latot s kell, hogy m egtörténjen a nagy vallom ás: Igenis, nagyon 
gyakran nem becsültem  meg az iskolát. M ennyi viszályt okozott a 
a gyülekezetnek épületei között a gőgös tú lkapás és m ennyi könv- 
nyes éjszakát a lelkész és tanító  családoknál a félreértésre oly ham a
rosan kész túlérzékenység. M ennyi egymás tekintélye elleni áská- 
lódást s m ennyi rom bolást idézett elő nemcsak a családokban, ha
nem a gyülekezetnek vallásos életében és te tte  hatásnélkülivé, hiába
valóvá a tan ítást az iskolában és az igehirdetést a szószékről...

Kedves Testvéreim , becsüljük meg egymást! Egymásnak a meg
becsülésében iskolánkat értékeljük. Ha egym ásnak ellenségei va
gyunk, az iskolának vagyunk ellenségei és gyalázatot szórunk az 
egyháznak m unkatereire. Pedig az az iskola, az a templom a mienk. 
Föléje rendelt sáfárai vagyunk csupán. Istennek a vagyona ez és
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nincs becstelenítőbb megbélyegzés, m int Isten vagyona hű tlen  sáfá
rainak  tarta tn i. Becsüljük meg az iskolát. Egyházunk annyi elvesztett, 
kidőlt pillérei közül ez még megvan. De m egérdem eljük-e ezt a ha
talm at, életet, erőt jelentő intézményt, ha nem  tudjuk megbecsülni. 
Addig a mienk, míg becsben tartjuk . Ezt ne feledd, Testvérem!

Kérdezed, hogyan? Az im ént m ondtam ... A m unkatársaknak 
egymás m egbecsülésében látom  az iskola megbecsülését. És hogyan 
tud juk  egym ást m egbecsülni?... Először úgy, hogy ne nagyon ta r t
suk számon az alkotm ány, a szabályzatok á lta l biztosított jogainkat. 
Ne nagyon kutassuk, hogy hány és melyik paragrafus ad jogot ehhez 
vagy ahhoz. Pedig de kedves m unkánk ez! Az iskolaudvaron, vagy 
a papiakon valam i nézeteltérés történik  tan ító  és lelkész között. 
Rohan m indkettő  íróasztala mellé. Idegesen előszedi az alkotm ányt, 
a szabályrendeletet és keres. Lázasan keres. K inek volt igaza s az 
ideges szem és a lázas agy feltétlenül m egtalálja  azt a paragrafust, 
m ely neki ad igazat. S azután rohanunk a könyvvel. Nem folytatom  
to v áb b ... U tána feljelentések, ócsárlások, gyalázkodások, stb. Nem 
folytatom . Szomorú tünetek. K étségbeejtő ...

Tehát ne nagyon tartsd  számon az alkotm ány által biztosított 
jogaidat. M ert ez széjjelválaszt bennünket. Széjjelállítja a m unka
társakat és letom pítja, m erem  állítani, tönkreteszi a legbuzgóbb 
tevékenységet. Gondolj m indig arra, Istenen kívül a papot és a tan í
tó t figyeli valaki. Figyeli a gyülekezet. Ezt ne feledd!

Tehát ne nagyon tartsd  számon a jogaidat, de tartsd  számon 
kötelességeidet. Azok is vannak s ezeket is m egtalálod az alkotm ány
ban, a szabályrendeletben. Ezek után m ár nem  keresünk olyan ide
gesen, oly lázasan. Különösen, mikor a m agunk kötelességeiről van 
szó .,. Pedig mondom neked, áldásos m unka ez. Hasznos m unka. És 
csodálatos eredm énnyel já r  a lelkész és a tanító  közti békesség 
helyreállítása szempontjából. Csodálatos hatása  van. Kötelességeink 
felism erése egy ú tra  hozza gondolkodásunkat a m unkatársunkéval. 
Rájövünk, hogy tulajdonképpen egy m unkának vagyunk a szolgái. 
Egyet akarunk, az iskolán keresztül szolgálni egyházunkat, hazán
kat. Rájövünk arra, hogy az embernek értéket sohasem a joggyakor
lás ad, hanem  m indig a kötelességnek a teljesítése. M ennél nagyobb, 
m ennél teljesebb ez, annál csillogóbb az érték. Rám utatok az örök 
alkotm ányra, az örök szabályrendeletre: a Bibliára. K utassunk benne 
a kötelességeink után s mondom neked, egészen biztosan fognak 
találkozni az útjaink. Lelkész- és Tanítótestvéreim ! Találkozzunk a 
Krisztusban. Ö a mi jogunk és Ö a mi kötelességünk. Benne egyek 
leszünk. Ezt a K risztust keressétek, akkor m eg fogjátok m agatokat 
becsülni. Becsülitek egymásban a K risztus m egváltott gyerm ekeit, 
k ik  testvérek és csak egyet akarnak a szószéken és az iskolában, a 
K risztus országát építeni. Az új világot fo rm á ln i...

Az ilyen m egbecsült iskolaudvarra szeretnék m indenkor lépni. 
Tudom, itt  békesség van, s ahol békesség, o tt m egvannak a sikeres 
m unkának az előfeltételei is. O tt a tanító nem  érzi m agát iga alatt, 
még akkor sem, ha a törvény utasítása nyom án az iskolaszéki elnök 
szavára valam ilyen m unkát kell végeznie, de o tt nagyobb tevékeny
ségi kört, mozgási szabadságot is engednek a tanító önérzetet nevelő 
ambíciójának. Fontos ez, kedves Lelkésztestvéreim . Vegyen a tanító
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is részt az adminisztrációban. Érezze, hogy ő is tevőleges része az 
autonóm ia szabta kötelességteljesítésnek. Ez bizalmat, m unkaked
vet növel és ragaszkodást, m egbecsülést kelt. Kapcsoljon egymásba, 
lelkész és tanító m unkája, mint- az imádkozó két kéznek az ú jja i 
kapcsolódnak egymásba és imádkozás lesz a m unkánk, m ely u tán  
áldás fakad.

Ilyen iskolaudvarra szeretnék mindig belépni, hol ilyen im ád
kozó m unka folyik. Itt, kedves Testvéreim, fel vagytok vértezve a 
gyülekezetnek esetleges m inden tám adása ellen. Hol együtt hálád  a 
K risztus nyom ában szóban és tettben  lelkész és tanító, ott a leg
vadabb ellenzéknek is letom pult a fegyvere. Nincs mibe akasz
tan i a tám adásait s elhallgat. A közösen haladó békés m unka a gyü
lekezet vezetésében a leghatalm asabb fegyver.

Tehát becsüljük meg egym ást, m ert csak így fogunk m egbecsül- 
tetést szerezni m agunknak a külvilág és a gyülekezet részéről. így 
terem tünk  m agunknak alkalm as légkört, m elyben gyümölcsbe bom 
lik fáradozásunk. így lesz élő fává az evangélikus népiskola.

Lépjünk közelebb az iskolához. Lépjük át küszöbét. E lőttünk a 
csillogó szemű gyerm eksereg. Ránkfüggeszti tek in tetét és vár. Akar 
valam it kapni. S vájjon, m it adsz neki? A tanm enet előír bizonyos 
számú m unkaórát, beosztja a m unkaanyagot, előírja a számkört, 
m elyben forgolódnod kell. M eghatározza az utolsó betűig, m it vé
gezzél szeptember egytől jún ius közepéig. Gondosan és pontosan. 
Az anyag kim ért adagolásban be van részedre csomagolva, csak ki 
kell osztani. El is végzed pontosan. Naplóid ragyogó kalograíiával 
vannak tele írva. Nincs egyetlen üres rubrika s m inden csomagot 
kiosztottál. S megütközve látod év végén, hogy valam it mégis elfelej
te tté l adni gyerm ekeidnek. A dtál m indent, csak lelket nem. Értékké, 
táplálékká az anyag csak akkor lesz, a gyerm ek részére, ha m in
dent á tita ttá l a saját lelkeddel, a hiteddel, ha m egm ártottad a rideg 
tárgyat a vallás, a krisztusi evangélium  szent fürdőjében. Vallás nél
kül rideg kövekkel rakod m eg gyerm ekeid lelkét, m elyeket a leg
első alkalomm al kidob magából. A vallásos lelkületnek a m elegé
ben a legkeményebb reáltárgy  is megolvad s m int az édes méz, 
csorog a fogékony gyerm ekiélekbe. Vallásórává kell lennie egész 
tanidődnek. Az egész napnak, az első perctől az utolsóig. A gyer
m eknek észre sem szabad venni, m ikor van vallásóra s m ikor nincs. 
Az evangélium  anyateje szűrődjék minden tantárgyon keresztül a 
gyerm ek leikébe. Erős, élő h ite t adjunk gyerm ekeinknek, férfias, 
cselekvő hitet. Dacosat. Tisztán látó hitet, hogy egész valónk, m in
den képességeivel az örök isteni hatalom ban gyökerezik, m ely te 
rem tett, m egváltott s Szentlelkével ma is kérlelhetetlenül vezérel, 
visz az örökélet felé. Olyan h ite t plántálj a kicsinyekbe, mely Isten
ben az örök szeretetet látja, ki m egérti lelkünk sóhaját, szenvedé
seink könnyét, szívünk ujjongását, ki m inden szépnek, nagynak és 
örvendetesnek adója. Ez az élő h it értéket ad a legnyom orultabb
nak is. Megérti, hogy szenvedései között is örök hivatást kell te lje 
sítenie s még a legkínzóbb gyötrelm ek sem akadályozhatják meg 
ebben. Ez az érzés m unkábaállítja  a leggyengébbet is. A közért. 

IMásokért. Az em berszeretetnek e felelősségteljes m agaslataira kell
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vezetni a gyerm eket. Ez azonban csak úgy fog sikerülni, ha Te 
m agad is vallásos vagy. Ha Krisztus él Benned.

Csak azt adhatod gyerm ekeidnek, ami a sajátod, ami a lénye
ged. Ez nagy elkötelezést jelen t számodra, kedves Tanítótestvérem . 
Igyekezz krisztusivá lenni, m ert csak így adhatod át a gyerm ek
nek az evangélium ban rejlő  életet. M inden szavad az iskolában az 
evangélium  lelkét lehelje, m inden tetted  pedig a K risztus kezefogá- 
sával történjen. Amint tanítasz, úgy cselekedj. Legyen életed élő 
ta n ítá s ... Ha így cselekszel, csodát fogsz látni. Nemcsak gyerm e
keid lesznek vallásosak, hanem  Magad is egyre mélyülsz és a gyer
m ek hatással lesz az otthoni környezetre is. Igen, a családra. Szü
leire, esetleg idősebb testvéreire. S e tekintetben különösen a mai 
korban különös hivatás vár Rád. Erre a közvetített hatásra  a család
nak feltétlenül szüksége van. A gyerm eken keresztül kell nevelni 
a családot. A szülőket, a felnőtteket. A valláserkölcsi nevelés terén 
tapasztalt eredm énytelenségnek okát nagyrészt abban látom, hogy 
az iskolában tanultak, hallo ttak  szöges ellentétben állnak az otthon 
tapasztaltakkal. Az iskolában m inden szó, m inden hang, m inden kéz
fogás a szeretet m elegével sim ogatta a gyerm ek lelkét s hazaérve, 
teljesen m ást lát. Nincs itt  sem ima, sem Krisztus, sem szeretet, 
csak gond, hajsza a kenyér után. Perpatvar, viszály. Istenkárom lás. 
Bizonyos meghasonlás szakad a gyerm ek leikébe, m elybe beleful
lad, belezuhan a leghatásosabb nevelés is m inden eredm ényével, 
m inden hatásával... Oly h ite t nevelj a gyermekbe, m ely a szeretet- 
lenség láttán  még a szülők előtt is megbotránkozik s ennek a megbot
ránkozásának adjon hangot. Ez a gyerm eki hang, az árta tlannak  ez 
a megbotránkozása a felnőttek veszekedésén feltétlenül jó hatással 
lesz a felnőtteknek a gyerm ek előtti viselkedésére. Fékezi őket az 
indulatok szabadjára engedésében. így tudsz a gyerm eken keresztül 
családot, felnőtteket nevelni. S ma erre nagy szükség van . . .

Magától értetődik, ennek csak akkor lesz sikere, ha a nevelő, 
lelkész, tanító  is nem m ásként cselekszik otthon, m int ahogy tanít 
az iskolában, a szószéken.

Mindezek, kedves Testvéreim , nagy feladatok s az egész em
b e rt kívánják. Nem csak az érzelmekben tiszta em bert, hanem  az 
ism eretekben kim űvelt em bert. Csak biztos tudással lépj a gyer
m ek elé. Az iskolapadok előtt ne habozz. Tudj. Készülj. Ez a fegy
vered. Tudni és tudni. Nemcsak a napi anyagnak előadására való 
készülést értem  ezalatt. De értem  alatta az önképzést is. A peda
gógia tudom ánya m érföldes csizmákkal fejlődik. Ezer és ezer új 
módszer, próbálkozás, új rendszerek születéséről hallunk. Igyekezz 
ezeket megismerni. Akad a rossz között is, m it felhasználhatsz s tá
m ogatja a m unkádat. A nevelő szeme és szíve sokfelé nézzen. Min
denfelé.

A jövőben velem is lesz többször találkozásod. Szeretném , hogy 
ez a teljes bizalom, az őszinte szeretet alapján történjen.

Itt egy vallomással tartozom . Én azért vagyok itt, hogy az előbb 
vázolt feladatteljesítésben segítségedre legyek, kedves Tanítótest
vérem , Jöttem  azért, hogy szolgáljam a szépet, a nemeset, támogas
sam törekvéseidet. Lelkesítsek önzetlen m unkára, fejlesszem a köte—
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lességtudást, ügybuzgóságot. Egy szóval, hogy segítsem Neked a 
keresztyén vallás tartalm át, a K risztust átvinni az életbe. Hogy éle
te t nem esítsünk s az em bert közelebb vigyük az igazi boldogsághoz, 
közelebb vigyük Istenhez, hogy nyú jtsunk  a világnak egészséges 
köveket az új világnak a felépítéséhez... M unkám céljának ezt 
vallom.

A kivitelben részrehajlatlanság és egyenesség vezet. Ez a je l
szavam. Az Isten nem  személyválogató s a lelkész az Isten szolgája. 
Folyik ebből, hogy soha nem a szem élyt fogom nézni, hanem  az 
ügyet s a benne rejlő  igazságot!

Igazság és szere te t... Ezek lesznek a vezércsillagaim. Ezek 
lesznek a formák, m elyeken keresztül intézkedni, cselekedni fogok. 
A szeretet világosságát erősíteni fogja bennem  az igazságérzet s az 
igazság szigorát enyhíteni fogja a Szeretet melege. Szerintem a köz- 
igazgatás nem paragrafusok korlátái közé szorított életnek, tevé
kenységnek könyörtelen hajszolása az elm életben megszabott úton, 
hanem  a mindig találékony szeretetnek a kéznyújtása, mely a leg
nehezebb helyzetből is u ta t keres, a megszorult számára. Bár be
csülöm a form át a lényegért. A rubrikát, a sémát a paragrafust a 
rendért, de lelket követelek m indenütt.

Nem jöttem  közigazgatási gépnek, form ulákat zakatolni, je len
téseket darálni, durva adatokat csillogó statisztikává finom ítani, 
hanem  azért, hogy ennek a iineázó, szabályzatgyártó világba lelket, 
é letet segítsek vinni a kicsinyeken keresz tü l...

Szeretem a világosságot és a szabadságot, melyen K risztus 
ta r tja  a kezét. S azt a világosságot, m ely az örökkévalóságba v ilá
gít. Ezt h irdetjük. Ezért dolgozunk.

Hivatás vár ránk  evangélikusokra. S a hivatás teljesítése ne
künk belső szükségszerűség. Az evangélium i szabadság a lu theri 
m egjelenési alakzat megszabja az u tat, m elyen haladnunk kell. Ez a 
békesség útja. De ha csak harc árán  érhetjük  el célt, érdekeink 
megvalósulását, akkor jöjjön a harc. Ezer felől fenyeget tám adás, 
veszély, és mi ezer helyen leszünk, ha meg kell védeni érdekein
ket. Oly kincseknek vagyunk birtokában, m elyek Istené s ez a tény 
kötelez.

Veletek akarok haladni, kedves Tanítótestvéreim . Nem előtte
tek, de közietek, hogy közel legyünk egymáshoz. Hogy lássuk, hogy 
halljuk  egymást. Lássam m unkádat, halljam  panaszodat... É lez
zem szíved dobbanását s érezzed te is, hogy érted vagyok itt. Hogy 
közel legyek hozzád s nyújthassam  kezem et segítségre, ha szükség 
lenne rá. Közeledj bizalommal hozzám, am int szeretettel m egyek 
feléd. így a mi találkozásunk istenáldotta elindulás lesz s az ered
m ény nem fog elm aradni. U ralkodjunk önmagunkon, hogy szol
gálni tud juk  egymást.

Adakozzunk a Gyógyházra!
Gyógyházalapunkra adakozott: Karner Frigyes ny. igazgató-tanító, Kőszeg 

5-— P-t, időközi kam at címén befolyt 1.— P. Ezzel Gyógyházalapunk összege 
1932.84 P-re emelkedett, a kemenesaljai gyűjtés összege: 963.92 P. Kérjük az 
adományokat postautalványon Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, 
I., Bécsikapu-tér 9.
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Az evangélikus tanítóság és a tanítóképző 
gyakorlóiskolája.

Irta: Grieszhaber Endre Henrik.

Rozsondai Károly líceumi és tanítóképzői igazgató ezen a cí
m en foglalkozik lapunk m últ havi szám ában soproni líceum unk és 
tanítóképzőnk gyakorlóiskolájával és annak új tanítójával, Somogyi 
Bélával.

Ennek kapcsán az evangélikus tanítóság bizonyára nagy meg
lepetéssel és egyben osztatlan örömmel vette  tudomásul, hogy te l
jesedésbe m ent egy régi vágya, amikor az országos evangélikus ta 
nítóegyesület: vezetője, ha nem is Budapestre, hanem  egy olyan 
kedvező helyre kerüít, ahonnan könnyebben és eredm ényesebben 
szolgálhatja a tanítói közösséget.

Nékünk ezzel sokféle öröm adódott. Hogy népiskolai szempont
ból m it jelen t egy gyakorlóiskolai tanító, a rra  megfelelt a cikknek 
illusztris írója. Hogy egyházi vonatkozásban micsoda m érhetetlen 
fontossága van a gyakorlóiskolának, azt valam ennyien tudjuk. És 
mégis foglalkozom a kérdéssel, azért teszem, hogy aláhúzzak vala
mit, am it a m agunk szem pontjából rendkívül fontosnak, szinte 
életkérdésnek tartok.

Akik éber figyelem mel kísérik a m ai életet, m egállapíthatják, 
hogy nem zetünk, egyházunk jövője egyedül a népiskolán és ezzel 
term észetesen a tanítón fordul meg. Egyházi és nemzeti életünk 
jövője tehá t a népiskolába és a tanító személyiségébe, szellemébe 
van beágyazva. A népiskola pedig m indig olyan lévén, m int annak 
a m indent mozgató lelke, a tanító, term észetes, hogy a tanítóképző 
intézetekre esik a tekintetünk. Amit azonban a tanári kar nagy sze
rete tte l, nagy önm egtagadással és sokféle fáradozással beleplántál 
az ifjúság leikébe, csak úgy lesz eleven életté, élő valósággá, ha 
annak gyakorlóiskolája, illetve annak tan ító ja  olyan, am ilyennek 
lennie kell.

Ha ezen az úton elindulunk, akkor végeredm ényben arra  a 
m egállapításra fogunk ju tni, hogy a gyakorlóiskola tan ító ja jelenti 
a  jövő tanítónem zedék, ennek révén a jövő egyház- és nem zet
társadalom  lelki alkatát, egész énjét.

Nem könnyű feladat előtt áll tehát az, legven az bizottság, 
avagy hatóság, amely a tanítóképző m ellé rendelt gyakorlóiskola 
szám ára megfelelő tanító t keres, m ert ennek m inden vonatkozásban 
valóban m inta tanítónak kell lennie.

Ilyen követelm ényekkel áll szemben az, akit soproni líceumunk 
és tanítóképzőnk gyakorlóiskolája az illetékes bizottság előzetes 
vizsga u tán  a gyakorlóiskola m inta-tanító jává alkalmazott. Az új 
gyakorlóiskolai tanítóval évek óta közvetlen m unkatársi viszonyban 
vagyok az egyesületi életbén, így ism erem  m inden m egnyilatkozá
sát, '"kés karizm áit és szívének legbensőbb rejtekét.

Jogos büszkeséggel és megható tisztelettel vesszük ajkunkra 
Somogyi Béla nevét, m ert az ízig-vérig h ithű, evangélikus m agyar 
tanüónak, a puritán  jellem nek, a fáradhatatlan  közéleti harcosnak
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és szerény, de őszinte, melegszívű tan ító testvérnek  a fogalmát 
jelenti.

Tanítói hivatásában nem  azok közé a ma igen tekintélyes szám
ban található pedogógiai zsonglőrök közé tartozik, akik a tanterem  
megszentelt hajlékából m utatványos bódét csinálnak, ahol szem
fényvesztő látszatm unka folyik. Akiket szülők bizalma és szeretete 
az ő gondjaira bízott, azok m aradandó értékekkel hagyták el min
dig az iskola falait és boldog érzéssel, biztos tudással m entek az 
élet küzdőterére. Szakism eretének gazdag tárháza nyílik meg azok
ban a m unkákban, am elyeket az evangélikus tanítóság nap-nap 
u tán  kézbe vesz, am ilyenek az Evangélikus T anterv és Utasítás, az 
általa szerkesztett Olvasó- és Tankönyvek. Ha ezeknél többet nem 
adott volna nékünk és iskolai m unkánknak, akkor is megérdemelné, 
hogy tisztelettel övezzük egyéniségét. Havonként percnyi pontos
sággal vesszük kézhez az általa  szerkesztett kedves szaklapunkat, 
az Evangélikus Népiskolát. Aránylag mi, evangélikus tan ítók  va
gyunk m egcsonkított országunkban a legkisebb létszám ban. Ez a 
szaklapunk mégis az elsők között foglal helyet szellemi nívójánál 
fogva. E lapunknak is ő a mozgató lelke, a mindene!

Iskolánkívüli sokoldalú m unkájának legtekintélyesebb, leg
értékesebb része a tanítóegyesületi életre  esik. Tíz év óta vezére a 
vasi középegyházmegyei tanítóegyesületnek, m elyet eddig csak 
azért gondozott olyan nagy odaadással és szeretettel, hogy közelebb 
érezze azokat, akikhez mégis csak közelebb áll, a vasi kartársakhoz 
és hogy segítő keze m indenütt ott lehessen, ahol tanítói érdekeket 
szolgálni és előbbrevinni lehet. És ezek m ellett még ott van az Or
szágos Evangélikus Tanítóegyesület m inden ügyének lelkiism eretes 
hűséggel való odaadó szolgálata. Egym agában is elég gond és 
m unka volna ez egy törékeny test számára, am ikor olyan távol
fekvő helyről kell gyakran a központba menni egyet-m ást el
intézni. Egy országos szervet Körmendről, tehát egy nagyon is a 
szélen fekvő helyről igazgatni, kettőzött m unkával és önfeláldo
zással lehetséges csak. Hogy ebben a vonatkozásban m it és m ennyit 
tett, azt csak a legközvetlenebb m unkatársai lá tják  és érzik. A tá 
volabb álló kartársak  nem igen vehetnek arról tudom ást, hogy mit 
végzett Somogyi Béla a Zsinat alkalm ával és azóta a különféle 
Szabályrendeletek elkészítése körül. Ma sok vonatkozásban élvez
zük azokat a megszélesedett jogokat, am elyeket Ö küzdött ki 
annak idején. Nem értünk  el mindent, am ire áhítoztunk volna és 
amit meg kelle tt volna kapnunk egyházi közérdek szem pontjából 
is. A haladás és az úttörő  m unka az ő érdeme.

És hogy sokféle elfoglaltsága m ellett hűséges m unkatársa min
denben az ő lelkipásztorának otthon a gyülekezeti életben, azt 
talán a legfényesebben igazolja az a végtelen nagy megbecsülés, 
bizalom és szeretet, am ellyel egyházunk egyik kiválósága, Zongor 
Béla esperes ú r Öméltósága Somogyi Bélával szemben m indenkoron 
viseltetett. Mi is tudjuk, hogy otthon is m indenütt jelen volt, ahol 
fáradhatatlan  előm unkásra van szükség. M indenütt o tt volt. ahol 
valam it meg kellett fogni, meg kellett, szerezni, ahol fényre, me
legre, életenergiára szükség van. G yülekezetének a társadalom
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m inden megmozdulásának lelkes m unkása és vezére volt m indig.
Mindezekhez még hozzáillesztjük azt, hogy sokirányúi lekötött

sége m ellett is példás családi é le tet élt, aki rajongó szeretettel és 
gondoskodással csüng áldottlelkű É lettársán, példásan nevelt ked
ves gyerm ekein. így  áll elő ttünk az evangélikus m agyar tanítóság
nak a mintaképe, aki fáklyaként ham vasztja el énjét, hogy a köz
nek használva világítson és m eleget árasszon.

Ezt a példás életet és ezt a fáradhatatlan  közéleti m unkásságot 
lá tjuk  megkoronázva akkor, amidőn Istennek kegyelme, értékes, 
kiváló emberek bizalma és szeretete S o m o g y i  B é l á n k a t  a 
soproni evangélikus tanítóképző intézetünk gyakorlóiskolájához 
m inta-tanítóul meghívta.

Istennek szent lelke vezérelte azokat, akik Somogyi Bélánkat 
erre a szép, életbevágóan fontos misszióra elhívták. Istennek drága 
ajándéka jutalm azta meg ezzel a szép sikerrel, amellyel csak keve
sen, a kiválasztottak dicsekedhetnek! Ezért a pálm áért is külön 
meg kellett neki szolgálnia. Ezért is külön meg kellett a harcot 
vívnia. Ha valaki harm incéves tanítói szolgálattal (pláne az ő kü
lönleges szolgálataival) kezd elernyedni, m egérthető és m egbocsát
ható. De ha valaki ezzel a tanító i szolgálattal, tehát egy nagy teher
tétellel a vállán ebben a korban nekilendül, lelkiism eretes készülés 
u tán  leül egy 12 tagú komoly vizsgálóbizottság elé és megszerzi a 
gyakorlóiskolai tanítói képesítést, az m inden tiszteletet megérdemel.

Én úgy érzem, ha Somogyi Bélánk egy nagyon szép és értékes 
lépcsőfokkal feljebb hágott is, lelkileg, szívleg itt m arad velünk és 
közöttünk, hogy ezentúl még fokozottabb m értékben szolgálhassa 
az álta la  m egkezdett nagy m unkát. Ha eddig b írta  a fővezérséget 
és a sokféle m unkát, ezentúl m ég inkább fogja bírhatni, hiszen a 
sokfelé szétforgácsolt energiát ezentúl központosíthatja és m iután 
m egfelelő háttere, megfelelő m unkatársai lesznek, simábban, egy
szerűbben, kevés fáradsággal és mégis nagyobb eredm énnyel szol
gálhatja  mindazt, ami eddig célként a lelkében élt.

Mi pedig osztozva az ő öröm ében és bodogságában, ezután is~ 
m indenütt ott leszünk, ahol egyházunk, nem zetünk és a m agyar 
evangélikus tanítóság szebb ho lnapjáért dolgozni és áldozni kell.

Amidőn tehát Somogyi B élánkat új hivatásában igaz tisz te let
tel és testvéri boldog szeretettel köszöntjük, a rra  kérem a jó Istent, 
áldja továbbra is m inden elhatározását és segítse diadalra m inden 
nemes célkitűzésében, mellyel m ost Sopronba indult.

Felhívás.
Előfizetőink között — sajnos — többen még évekről hátralékban vannak 

az előfizetéssel. Nagyon kérjük s a legnyomatékosabban felhívjuk igen tisztelt 
előfizetőinket, lássák be lapunk nehéz anyagi helyzetét, méltányolják annak 
magas színvonalát azzal, hogy pontosan beküldik az előfizetési díjat. Folyó évre 
is kérjük most már az előfizetést. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
pénztára, Cegléd. 42.523 csekkszám. Az egyesületi tagsági díjakat kérjük Vár- 
konyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, Bécsikapu-tér 9. sz.
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A Tanterv változásai.
Irta: Raffay Sándor budapesti tanító.

(Folytatás.)
A beszéd- és értelem gyakorlatok tanításáról azt m ondja az u ta 

sítás: „Eredm ényét nem annyira az emlékezetbe vésett anyag e l
mondása, hanem  a szemlélő, figyelő, okoskodó, ábrázolókészség és a 
szóbeli kifejezés gyakorlottsága, a tanulók m agatartása, jó szokásai
nak  egvüttessége adja.“ M ásutt ezt olvassuk: „A tanítás tarta lm i t a 
golásában ne a rendszeres tudás, ne a fogalmi meghatározások, ha
nem  a gyerm ek érdeklődése legyen az irányadó“ . Elegendő ered
m ény lesz-e ez, az eddigi, ha kevés is, de m egkövetelt határozott 
tudással szemben a term észeti és gazdasági ismeretekből? Sem m i
esetre sem. Igaz, hogy a rendelet nem m ondja meg, hogy m ennyit 
és hogyan kívánjunk ezután a term észeti és gazdasági ism eretekből. 
De valószínűleg az eddigi m érték az irányadó, m ert összefogla- 
lási órákat is ik ta to tt be a rendelet a tanm enetbe, azok pedig a tudás 
begyakorlását, rögzítését is célozzák. Az igaz, hogy a mai iskola ta n í
tási módszere általában a beszéd- és értelem gyakorlatoknál hasz
ná lt módszer, ez azonban még nem  teszi szükségessé a tan tárgyak  
összevonását, de az sem, am it a rendelet okul felhoz. Ezen a címen 
m inden tan tárgy  beolvasztható volna egybe, vagyis eltűnnének a 
tantárgyak, m int ahogyan m ár néhol csinálják is. Az egybeolvadt 
tan tárgyak  céljai azonban mások s ennélfogva kell, hogy eredm é
nyeik is mások legyenek. A fővárosi gyerm ek szám ára elég lesz az 
a tudás, amit a beszéd- és értelem gyakorlatok módszere szerint el 
lehet érni. Ugyanis az előbb felolvasott beszéd- és értelem gyakor
lati célok m ellett mi, ha a beszélgetési anyagot olyannak ítéltük, 
meg is tanítottuk, ism ételtük, begyakoroltuk, nemcsak beszélget
tünk  róla. Nem hiszem, hogy a tan ítók  nagy része m egelégednék a 
felső osztályokban a beszéd- és értelem gyakorlatoknak a tan te rv  
szerinti, nagyon nehezen elérhető eredm ényével. A falusi gyerm ek 
szám ára azonban jobban szükség van a rra  a term észeti és gazdasági 
ismeretekből, hogy a tanu ltak  m inél jobban rögződjenek benne és 
tudását fel is használhassa. E m iatt helyesebbnek is tarto ttam  volna, 
ha a term észetrajz, gazdaságtan és háztartástan  heti 1 órával meg
m aradt volna s az eddigi módon szolgálná a célt. Az a meggyőződé
sem, hogy ma, amikor hazánk agrárjellege napról-napra fontosabb 
szerephez ju t, nem volt helyes e tan tárgy  teljes megszüntetése, 
hisz a felső osztályban úgyis a fenti cím a latt folyik tovább a tan í
tása. M indkét osztály tananyaga annyi, hogy az eddigi heti 2 óra 
helyett heti 1— 1 órában el lehetett volna végezni s a másik óra a 
helyesírásra Így is felszabadult volna. Sőt segédkönyv használatát 
is fontosnak tartanám . Nem vagyok híve annak az irányzatnak, 
m ely könyvet nem akar használni s m indent az iskolára bíz. Mi a 
fontosabb? Szép, megokolható új pedagógiai elvek keresztülvitele, 
vagy hogy mindezek segítségével bizonyos fokú határozott tudást is 
szerezzen a gyermek? Különben odajutunk, hogy semm iről sem lesz 
határozott tudása, hanem  felszínes, zavaros képzetek m aradnak m eg 
benne, ami ellen ma is éppen elég sok szó hangzik el a közéletben. 
Igaz, hogy a beszéd- és értelem gyakorlat sem céljában, sem mód
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szerében nem zárja  ki azt, hogy a gyerm ek meg is tartsa, tud ja  azt, 
amiről szó volt, de elvileg k izárja  azt, hogy határozott, kevés rend
szeres tudást szám onkerjük abból, amit tanítottunk. Ha pedig a ren
delet elgondolói ugyanolyan módon és ugyanolyan céllal kívánják 
a term észeti és gazdasági ism eretek tanítását, m int eddig, annál 
inkább fölösleges volt a beolvasztás.

Érdekesnek tartom  megjegyezni, hogy a beszéd- és értelem 
gyakorlatok óraszáma m ennyire eltolódott a felsőbb osztályok javára, 
holott a feladatát az alsó osztályokban látszott igazán betölteni. 
Az I., II. osztályban 2—2 óra van, a III.-ban 4 óra, a IV. osztályban 
3 óra van hetenként.

Dolgozatommal az volt a célom, hogy összefoglaló képet adjak 
a tan terven  tö rtén t vátozásokról, ezekről elmondjam szerény véle
m ényem et, s m ásokat is gondolataiknak, tapasztalataiknak elmon
dására késztessek. Meg kell m ondanunk a vélem ényünket azért is, 
hogy lássák, a népoktatásügy irányítói, hogy van vélem ényünk az 
iskolával kapcsolatos intézkedésekről és jó volna, ha m inden fonto
sabb változtatás előtt akár kérdőíveken, akár más form ában, nem
csak a tanítóság képviselőit, hanem  a tanítóság zömét is m egkér
deznék. Ebből csak haszon szárm azhatna.

*  *  *

Közöltük ezt a különben helyes elveket hangoztató dolgozatot, 
b á r abban, am it a III—IV. o. term észetrajz, gazdaságtan, háztartástan  
anyagának a beszéd- és értelem gyakorlat tárgyába tö rtén t beolvasz
tása kérdéséről írt, nem értünk  vele teljesen egyet. A változtatást 
k ívánta ham arosan a tan terv  m egjelenése u tán  a tanítóság mélyeb
ben gondolkodó része. Zavart okozott az, hogy pl. a kacsát, libát 
m in t term észetrajzi, s m int beszéd- és értelem gyakorlati anyagot is 
tárgyaln i kellett. I tt  nincs szükség tan tárgyra  elkülönülő term észet
ra jz  tanítására, hanem  a fontos a term észetrajzi gondolkodás elsajá
títása . A művelődési egység gondolata is a beolvasztást kívánja.

Szerk.

MŰHCLYÜNKBŐL
Rovatvezető: Kuszák István.

A Biblia az iskola munkájában.
Irta: Rozsondai Károly.

A  biblia az Isten könyve  s egyedülálló jelentősége van emberi 
é le tünk  vallásos tartalm ának biztosítása, a keresztyén élet kialakí
tása szempontjából. A  biblia az egyház könyve  s életfontosságú a 
szerepe az egyház számára. Az egyház m unkásainak szolgálatá
ban és életében központi helyet kell elfoglalnia a bibliából felénk 
hangzó igének.

Ebből kétségtelenül következik az, hogy a biblia az egyház isko
lájának is a könyve. Ezt nem csak elvileg és a gyakorlatból, hanem 
történelm i alapon is tisztán látjuk . Vessünk egy pillantást az evan



gélikus iskola keletkezésére. K itűnik, hogy az evangélikus iskola a 
b ibliáért keletkezett; ez a célgondolata: az iskola azért van, hogy 
elvigyen Isten igéjéhez. Ez volt a reform átori m unka egyik leg
nagyobb tette . L uther nem bárm ilyen, hanem  m indig is csak ke
resztyén iskoláról beszél.

A nevelés irán t olyan nagy felelősséget érzett, m int senki m ás 
az em berek közül. Azt hiszem, hogy közismert történelm i tényeket 
emelek ki a következőkben:

„Németország összes városainak polgárm estereihez és tanácso
saihoz keresztyén iskolák felállítása és fenntartása végett” 1524-ben 
ír t  szózatában a következőket m ondja: „ . . .  a külső bűnök között 
Isten színe előtt egy sem terheli annyira a világot és egy sem szol
gál rá  borzasztóbb büntetésre, m int az, am elyet m i gyerm ekeinkkel 
szemben követünk el, amidőn őket nem  neveljük” .

A keresztyén iskolák szükségességét és hasznát a lélek üdve 
szem pontjából tekinti elsősorban. „A ném et nem zet keresztyén 
nemességéhez a keresztyénség állapotának m egjavítása ügyében” 
című 1520-ban kiadott iratában ezt olvassuk: „A felső és alsó isko
lákban elsősorban a Szentírásnak kellene a legkiválóbb és legközön
ségesebb olvasm ánynak lenni” .

L u ther tehát a bibliát az iskolán keresztül az egész nép ke
zébe adta.

L u ther nemcsak h irdette  a meggyőződését, nemcsak buzdított, 
lelkesített, korholt igehirdetőket, hatóságokat, nemeseket, hanem  
maga cselekedett legtöbbet azért, hogy a biblia az iskolába és a nép 
kezébe juthasson. Lefordította az egész Szentírást ném et nyelvre s 
ezzel a ném et irodalm i nyelv m egalkotójává lett. M egírta nagy és 
kis K átéját. A nagy K áté Előszavában olvassuk: Doktor Luther M ár
ton keresztyén, üdvös és szükséges. Előszava, egyben hű és 
komoly biztatója m inden keresztyén emberhez, különösen pedig 
m inden lelkészhez és igehirdetőhöz, hogy a kátéba, amely az egész 
Szentírásnak összefoglalása és kivonata, naponkint belem élyedjenek 
és azzal szüntelenül foglalkozzanak, s tb .” Mondanom sem kell, hogy 
az evangélikus nevelő is igehirdető.

A biblia tehát legyen a tanító kezében és az iskolában. A z evan
gélikus iskola m unkáját irányító befolyással a biblia alakítsa ki. Ez 
a követelés értekezésem  vezértétele.

Nézzük részleteiben ezt a kérdést!
Mi, tanítók, a gyerm ekek és ifjak  nevelésével, oktatásával fog

lalkozunk.
A nevelőnek világosnak kell lá tn ia  az ember lényegét, életének 

értelm ét, értékét és célját. Ism ernünk kell az em ber földi életével 
testével-lelkével, term észeti m ivoltával, környezetével m egadott 
fontosabb valóságokat. Adottságok és értékek, a m ár meglévők és a 
még csak elérendők egybevetéséből alakulhat ki a földön járn i 
tudó, de mindig eget kereső józan, egyszerű, gyakorlati keresztyén 
pedagógia. Az egész neveléstudom ány megalapozása nem lehet más, 
m int az isteni kinyilatkoztatás. M inden emberi, tehát mindig egyéni 
filozófiai rendszer, származzék b á r egy Plátontól vagy emberi bölcse
leti erkölcstan, ha még egy Kant lángesze alkotta is, csak keresgélés.
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Véges ember, véges ész nem kelhet versenyre a végtelenséggel, a 
gyarlóság, tökéletlenség a mindenhatósággal és tökéletességgel, a 
bűnösség a szentséggel. Ezért m ondjunk le arról, hogy a fundam en
tum ot mi agy aljuk ki.

Az evangélikus iskola m unkáját alapozza meg és alakítsa ki a 
biblia.

Vizsgáljuk először az iskola célját.
Az Egyházi Törvények V. cikkének 3. §-a m ondja: „Az evangéli

kus egyház nevelőintézeteinek és iskoláinak célja az, hogy növen
dékeiket a m agyar haza és az evangélikus egyház hű tagjaivá n e 
velje, az egyes nevelőintézetek és iskolák külön célkitűzésének 
megfelelően képezze“. Ez sajnos csak keveset mond és am it mi ke
resünk most, azt nem fejezi ki.

Többet és mást is találunk  az 1938-ban m egjelent evangélikus 
népiskolai Utasítás és Tantervben: „Az evangélikus népiskola célja 
az egyháznak és a hazának az evangélium  szellemétől áthatott, 
istenfélő és emberszerető, tiszta erkölcsű, lelkiism eretes, értelmes, 
hű és öntudatosan hazafias polgárokat nevelni, akik az általános 
m űveltség alapelem eit jól elsajátíto tták  és az élet m inden követel
ményei között Istenre tám aszkodva hűségesen teljesítik  kötelessé
güket“ . Ebben a megfogalmazásban m ár benne van az a többlet, 
ami az evangélikus iskolának az állami iskolákkal összehasonlítva 
külön célkitűzése. Ezt a többletet a következő kifejezések jelölik 
meg: „az evangélium  szellemétől á tha to tt“ és „az élet m inden kö
rülm ényei között Istenre tám aszkodó“ ember. Magától értetődik, 
hogy nem világpolgár, hanem  m agyar állampolgár. Az evangélikus 
népiskola különleges feladatait részletesebben elemezgeti a Tan
terv  elé ír t  Tájékoztatás.

Amikor tehát mi nevelünk, nem az em berben meglévő képessé
gek, készségek minél fokozottabb kifejlesztésére gondolunk. Nevelé
sünk alap ja nem az em ber és célja nem az „em berebb-em ber“, 
azaz a hum ánum  kiteljesítése. M ert hiába ku tatunk  az emberiség 
egész történetében, hiába keressük epedve az egész világban: m a
gában az em berben mindig csalatkozunk. Em berekben fel-felbuk- 
kan  az elképzelés, vágyakozás, őszinte szándékok és erőlködés is, 
hogy mások legyenek. Sokszor vagyunk tele a tehetetlenség fojto
gató keserűségével, hogy m iért is csak ilyen az ember, különösen 
is a ma embere. Vergődésünkből csak úgy szabadulhatunk, ha el
ism erjük, nyíltan  m egváltjuk bűnös és .gyatra voltunkat s h tunkat 
ebben a tudatban  a M egváltó Krisztushoz irányítjuk. Az evangéli
kus népiskola éppen azért nem „bűnös em berségükben kibonta
kozott gyerm ekeket akar nevelni“, hanem alázatosan, fenntartás 
nélkül alárendeli m agát az Isten üdvtervének. Nevelői tevékenysé
günket úgy kell felfognunk és végeznünk napról-napra, hogy azt 
Isten használja fel a gyerm eknek Krisztushoz való elvezetésére.

Aki gyerm ekek nevelésével foglalkozik — az is, aki saját kis 
gyerm ekeit gondosabban figyeli — , sokszor tapasztalja egészen vi
lágosan, talán  megdöbbenéssel, hogy a gyermek is m ennyire a bűn 
hatalm a a la tt álló ember. A gyerm ek tükör, am elyben azok a hibák, 
m elyek bennünk, tanító ikban és szüléikben vannak, sokszor élesen
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m eglátszanak. Így járu l hozzá a gyerm ek nevelése saját m agunk 
igazabb m eglátásához és javulásunk szükségességének felism erésé
hez. Ne kergessük tehát ezt a ködképet: „em berebb-em ber“ , hanem  
térjünk  a Jézus Krisztushoz.

Ha az iskolai nevelés célját így felism ertük, akkor szabjuk ehhez 
a nevelés eszközeit.

A nevelés eszközeiről tudományos szabatossággal és rendsze
rességgel a neveléstudom ány igyekszik ugyan tájékoztatni, azon
ban nekünk, evangélikus tanítóknak ez a neveléstudom ány koránt
sem elég. Nem elég, ha tudunk a példa, szoktatás, parancs, tilalom, 
felügyelet, a tanítás és sugalmazás eszközéről és ezek felhasználá
sának pedagógiájáról. M ert a mi célkitűzésünkből az következik, 
hogy m inden más eszköz között első és leglényegesebb az ige. Ha 
az Isten igéje a m unkát a Szentlélek segítségével ra jtunk  valóban 
elvégzi, akkor a nevelőnek más eszközök m agától a kezében vannak. 
Minden m ás eszköz összhangban és m agától m űködik ekkor a neve
lői eljárásban, szinte nem is vesszük észre, hogy példát m utatunk, 
sugalmazunk, tanítunk. Ezt a m egállapítást ne értsük félre: nem 
bibliai idézeteket akarunk unos-untig a gyerm ek fejére olvasni. De 
ne legyen az evangélikus tanítónak olyan nevelői ténykedése, m eg
nyilatkozása: szava vagy cselekedete, am elyet ne az Isten igéje irá 
nyítana. Ha bennünk valósággá lesz, hogy a nevelő és gyerm ek 
egyaránt a Krisztuséi, ha érezzük azt a felelősséget, am ellyel Isten
nek a gyerm ekért tartozunk, ha mi m agunk állandóan kapcsolatot 
keresünk az igén és imádságon keresztül az Istennel, akkor nem 
m esterkedés lesz ez a törekvésünk, hanem  életvalóság. Akkor azt 
csináljuk és úgy csináljuk, amit kell és ami másképpen nem is 
lehet. Ez nem  kényelmes elhagyatkozás, hanem  állandó szomjúság, 
éberség és állandó élés az igével. (Folyt, köv.)

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ
Gabrieny Sámuel.

v 1873-1941.
Gyászolja a nyíregyházi evangélikus tanítótestület. Meghalt 

Gábriény Sám uel ny. c. igazgató-tanító, a. tanító testü let szeretett 
Samu bácsija. Január 17-én d. u. Vs3 órakor kísérte el utolsó ú tján  
és búcsúzott könnyek közt a jó kartárstól.

Kedves Sam u Bácsi! Ezen a helyen is búcsúzunk Tőled, hiszen 
kedves lapunk a Te lapod is volt. E lap is m unkaterületeid közé 
tartozott, a m unkából is is részt kívántál, m int annyi sok más h e 
lyen. A 67 éved, megviselt fizikumod, vagy jól m egérdem elt pihe
nőd — még nem régen is — mind m ásodrendű volt, ha a közért 
cselekedni kellett. Elköltözésed nemcsak szeretteidnek fáj. Sirat 
m inden kartársad , a sok-sok tanítványod, egyházi vegyeskarunk, 
m elynek díszelnöke voltál, egyházi képviselőtestületünk, a Tiszt
viselő Dalkör, mely alelnókét veszítette el Benned és az iparos- és 
kereskedő-tanonciskola. M ind-mind fájó szívvel int búcsút Neked.
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Láttuk, am int a föld göröngye koporsódra hull, s mégis várunk. 
V árunk m inden nap, hogy az óraközi szünetben jössz a tanítószo
bába mosolyogva, fiatalosan. Ne mondd, hogy nem jöhetsz. Gyere 
és adj ezután is nekünk a Te jóságos telkedből. Mutass példát to 
vábbra is, hogy kell fáradhatatlanul dolgozni egyházért, iskoláért. 
Taníts, hogy kell szeretni, megbecsülni egym ást, melyben Te utol
érhetetlen  voltál.

Köszönjük barátságodat, köszönjük jó lelkedet, Isten veled!
Buna István  nyíregyházi tanító.

Búcsúvétel.
Megható, emlékezetes ünnepi közgyűlést ta rto tt a körm endi 

gyülekezet f. évi február 16-án, a délelőtti istentisztelet után. A- 
helybeli s környékbeli hívek, szülők, a járás vezetője, a város több 
tekintélyes em bere s különösen az egyháztársadalm i egyesületek 
vezetői és tagjai egészen m egtöltötték az iskola hatalmas nagyter
mét. Zongor Béla kormányfőtanácsos, esperes nyitotta meg buzgó 
im ájával az ünnepi közgyűlést s m indenekelőtt a közgyűlés elé a^t 
a javaslatot terjeszte tte , hogy nyilvánítsa részvétét Somogyi Béla 
irán t fia elhunyta felett. Majd a búcsúzásra Sopronból odaérkezett, 
lem ondott igazgató-tanítóhoz fordulva, nem esveretű, m élyen átér- 
zett és szívbem arkoló beszédben búcsúzott attól, aki a körm endi 
gyülekezet két iskolájában: Szarvaskend és Körmend iskolájában 
összesen 30 esztendőnél tovább m unkálkodott. Beszédében m űvé
szettel m egrajzolt kifejező képekben jellem ezte a tanítói hivatást 
annak nehézségeire és fontosságára rám utatva. M egrajzolta azután 
a lem ondott tanító  Körm enden végzett, közel negyedszázados tevé
kenységét s különösen kiemelte annak vallásos, egyházias szellemét. 
R ám utatva e m unka állomásaira s különösen egyes ágazataira, ki
emelte, hogy a távozó nem az ism eretek kalácsát adta csupán a ki
váltságos, a tehetséges gyerm ekeknek, hanem  a m indennapi kenye- 

• rét nyú jto tt m inden gyerm ek felé, aki gondjára volt bízva.
Kiemelve továbbá az iskolánkívül s az egyesületi életben kifej

te tt m unkásságát, áldást kért további működésére, új állomás
helyén végzendő m unkájára s az egész ünnepi közönség szeretetéről 
és soha el nem m úló hálájáról biztosította őt, á tadott neki a gyüle
kezet hálájának szimbólumául egy értékes hatszemélyes B ieder- 
m eyerezüst készletet. .,Hideg ezüst, de a meleg szeretet arany  szív
nek adja.“ László Béla szarvaskendi tanító a távozó tanító  szülő
falu jának búcsúüdvözletét tolmácsolta s kiem elte, hogy m indig tá 
volabb és távolabb rendelte őt az Isteni Gondviselés szülőfalujától, 
de a régi kapcsolat fenntartása  végett egy kis em léket nyú jt át, egy 
írókészletet. Szim bólum ként adja s kívánja, hogy sokáig lehessen 
ez írókészletnek egészséges és m egelégedett gazdája, amelyből soha 
ki ne fogyjon a tin ta, amivel az ember a szerete tet és m egem léke
zést megörökiti, am int az ajándékozók szeretete is soha el nem  fogy. 
Végül Hacker Gizella negyedik osztályú tanuló a növendékek hálá
já t tolmácsolta.
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A búcsúzó igazgató-tanító m eghatottan köszönte meg a meg
becsülő szeretet m egnyilatkozását. R ám utatott a közte és az egy
házközség lelki vezére, továbbá vezérkara: a presbitérium , egyház
társadalm i egyesületei és az egész közönsége között m indig fennálló 
jóviszonyra. Sokkal többször érezte lelkészének m agatartásában 
m unkatársi szeretetét és kitüntető, m egtisztelő bizalmát, m int egy
házi íelsőségének, m int felsőbb hatóságának képviselőjét. Meg
köszönte, hogy figyelmét m indig felfelé irányito tta, hogy nevelő- 
oktatói és egyesületi m unkájában m indig tám ogatta s így együtt 
tudtak szolgálni evangélikus nevelésoktatásügyünknek. Az em lék
tárgyakat megbecsülésnek tekinti, am elynek értékénél sokkal 
nagyobb a jelentősége, hiszen még szorosabbá fűzi az amúgy is el
szakíthatatlan  szálakat, am elyek a távolból is fennm aradnak m ind
két állom áshelye iránt. Jóra, az iskola és utódja megbecsülésére 
in tette  tan ítványait s szeretettel búcsúzott az egész m egjelent kö
zönség m inden egyes képviselőjétől.

A búcsúzás folytatódott a vasúti állomáson, ahová elutazáskor 
a távozót és nejét ismét sokan kísérték és virágcsokorral és köny- 
nyek közt elhangzó jókívánságokkal in te ttek  búcsút a távozók felé.

Köszönet.
Lapunk februári szám ában Rozsondai Károly tanítóképző

intézeti igazgató meleghangú, m élyenjáró fejtegetésben foglalkozott 
a gyakorlóiskolai tanítói hivatás és az evangélikus tanítóság kérdé
sével abból az alkalomból, hogy csekélységem a soproni gyakorló
iskolához került. Ugyancsak e címen közöl mai szám unkban Griesz- 
haber E. H enrik is megjegyzéseket a felvetett kérdéshez s meg nem 
érdem elt, messzemenő m éltatást szentel eddigi munkásságomnak. 
Hasonló m egnyilatkozással jelentkezett m agánlevelében régi egye
sületi vezetőférfiúként m ostani tiszteletbeli elnökünk: Perényi 
Rezső.

Nem volt könnyű dolog dönteni afelett, hogy helyet adhatok-e 
személyi jellegű m egnyilatkozásnak sajá t énemet illetőleg. Csak .  
nagy tusakodás után és erőteljes fellépésre tettem  ezt meg. Soha
sem kerestem  az elismerést, sem a népszerűséget vagy személyi ér
dekeket. Most is csak a szeretet és bizalom m egnyilvánulásának 
jeléül engedtem  a velem  foglalkozó sorok közlését, tudva, hogy sze
m élyeken felül az eszméknek, a közösségi gondolatnak, a meg
becsülő m unkatársi jóviszonynak szólnak azok s nem  hiúság vásá
rának hangjai.

H álásan köszönöm a felém nyú jto tt bizalom m egnyilvánulását. 
Hiszem, hogy mind valóra válik, am it új állásvállalásom mal kap
csolatban további munkásságomhoz a cikkírók oly nagy várakozás
sal fűznek. Ha pedig csalódnék e rem ényem ben s máskép alakulna 
a helyzet, akkor tudom  feladatom at s nem leszek a jóügy kárára  
egy óráig sem, hanem átadom  a helyet az a rra  alkalmasabb vezetőnek.

A m egnyilatkozásokat hálásan köszönöm.
Somogyi Béla.



70

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

Legyen-e kántor-továbbképző tanfolyam a szünidőben ?
Irta: Peskó Zoltán, Budapest.

A m uzsikusnak a való életben kell járnia, ny ito tt füllel magába- 
szívnia minden külső eseményt, amely a belső lelki életet irányítja. 
A külső behatások között vannak olyanok, am elyek a belső szép 
élm ényeket növelik, de sok olyan is akad, am ely rombolólag hat. 
Egy hangverseny szépsége bennünk rezeg, gazdagítja belső szép
érzékünket, és valahányszor szépet és jót akarunk nyújtani, lelki 
kincseskam ránknak ebbe a részébe nyúlunk. Viszont egy rosszul 
sikerült szereplés, egy élettelen muzsikálás m inket is lehangol...

A m agyar evangélikus egyházi m uzsikusnak kevés élm ényre 
van alkalma. Orgonahangversenyeink ritkák, evangélikus egyház
zenei hangversenyeket alig hallunk, vidéken meg különösképpen 
sok nehézségbe ütközik az ilyesféle; talán a ném et rádió az egye
düli, m elyre egyházi m uzsikusaink tám aszkodhatnak. Németországi 
beszámolómban ism ertettem  az egyházi muzsika hatalm as eredm é
nyeit. Az ott hallo tt orgona- és egyházzenei hangversenyek m inden
kor értékes élm ényeim  m aradnak. M egismertem az igazi orgona
m uzsikát, m egism ertem  az igazi egyházi m uzsikát és ezek az élmé
nyek m indenkor fokozottabb m unkára ösztökélnek.

9 éve, hogy 1932-ben az Evangélikus Népiskola a februári szá
m ában helyet adott kántori rovatunknak. Ebben a rovatban igye
keztünk különféle toliból eredő cikkekkel a kántorságot további foko
zottabb m unkára serkenteni. Ügy érezzük azonban, hogy m inden  
cikknél eredményesebb a szem élyes találkozás! A muzsikát lehet 
m agyarázni, lehet róla köteteket írni, de igazán m egérteni csak 
m eghallgatással lehet. A jobb és szebb m uzsika m eghallgatása és 
értékelése m inket is követésre buzdít. De a találkozásnak nemcsak 
ez a célja, hanem az is, hogy egym ást jobban m egism erjük, a sze
mélyes beszélgetés pedig ismét csak kántori rovatunknak válik 
javára.

Hogyan volna lehetséges ez a találkozásunk? Lapunk kántori 
rovata az 1935. m ájusi számban Sopronba h irde te tt továbbképző 
tanfolyam ot. Az akkori rovatvezető a tanfolyam  m egindítását 20 
jelentkezőhöz kötötte. A tanfolyam , bár 17 jelentkezője akadt, el
m aradt. Hogy m iért? Ezt ma sem tudom m egérteni.

Ezúttal én kezdeményezem a találkozást az egyházi zene m un
kásaival. Azt gondolom, hogy az ügyért lelkesedők úgy irány ítha t
nák pihenésüket, hogy azt Budapesten töltsék. Az ország fővárosa 
a legalkalmasabb arra , hogy itt több napon át m unkával és szóra
kozással lehessen eltölteni 1—2 hetet. A legalkalm asabb időpont 
volna a nagy vakáció eleje, vagy vége, tehát jún ius vége, vagy aug. 
hónap utolsó 2 hete. A m unkarendet úgy osztanánk be, hogy nap
közben 4—5 óra adódnék Budapest szépségeinek a megismerésére, 
de adódnék alkalom a szórakozásra és pihenésre.



71

A m unkarend állna orgonálásból, orgonamüvek (korálelőjátékok, 
könnyű, használható prelúdiumok) megismeréséből, zeneelméleti 
előadásokból (összhangzattani kérdések), orgonaismeretből, az ének
kari irodalom megismeréséből, vezénylésből. A m unkarendet úgy 
tervezzük, hogy alkalom nyíljon az egyéni m unkára is: a hallgatók 
orgonajátékára, zongorajátékára, vezénylésére. Az esti órákban, 
Budapest 3—4 evangélikus tem plom ában egyházi hangversenvek be
m utatására nyílnék alkalom, melyen az orgonaliteratura nehezebb 
müvei szerepelnének; alkalom  nyílnék a m agyar evangélikus zene
szerzőink m űveinek ism ertetésére. Az egyes esték hosszabb egyház
zenei tárgyú  előadásokra is alkalmasak volnának. A  tanfolyamra  
jelentkezők választanák meg az őket érdeklő tém át, esetleg 
előadót is.

A tanfolyam  m egrendezését a kántori rovat jelenlegi vezetőjé
nek tám ogatásával, m agam  vállalom. A tanfolyam on való közre
működését m ár eddig m egígérte Zaláníy A ladár zeneműv. főiskolai 
tanár, továbbá Sulyok Im re és W eltler Jenő; több előadóval a tá r
gyalás folyam atban van.

Szervezési költségekre, a tanfolyam ra jelentkezők számának 
arányában, 5—8 P -t kérnénk. Az ellátás és szállás egyénileg volna 
megoldható (tekintve, hogy vakáció lesz, rem ény van annak cél
szerű elintézésére).

Felkérem  kántorainkat, hogy jelen tkezésükkel, ötleteikkel, k í
vánságaikkal közvetlen  hozzám fordulni szíveskedjenek.

A  következő kérdésekre kérek választ:
1. Szükség van-e a továbbképző egyházzenei tanfolyamra?
2. M elyik a legalkalmasabb időpont a tanfolyam  megtartására? 

(Június vége, vagy augusztus vége, kapcsolódva az aug. 20-iki 
ünnepségekhez?)

3. M ilyen tárgyú előadások, tém ák érdeklik, m iben érzi a tovább
tanulás szükségét?

A  továbbképző tanfolyam  sorsa a Te kezedbe van letéve. Ha 
valaha érezted hivatásod komolyságát, akkor Benned él a vágy, 
hogy szebbet, különbet nyújtsál, akkor ott van a helyed a magukat 
továbbképzők sorában!

Jelen tkezz mielőbb!
Cím: Peskó Zoltán, Budapest, V II., Rottenbiller-u. 10.

*

Előjáték-gyűjtemények.
Irta: Kertai János, Kőszeg.

Istentiszteleteink keretében a kántor tevékenységének elenged
hetetlen része az előjáték. A preludium  hangulatilag és zeneileg 
előkészíti a gyülekezet koráléneklését. Ezért legalkalm asabb az olyan 
előjáték, mely a korai tém áját, vagy annak egy részét használja fel. 
Erről a kántori rovatban már volt szó. Más prelúdium ok is alkal
mazhatók, ha hagnem ben és ütem beosztásban megegyeznek az 
utánakövetkező korállal.
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Kevés magyar, de annál több ném et preludium gyüjtem ény áll 
a kántorok rendelkezésére, mégis igen gyakran találkozunk rög
tönző, improvizáló kántorokkal. Egyiket a kényelm i szempont, a 
m ásikat a művészkedő hajlam  viszi erre. Mint ahogyan vannak ci- 
gányosan játszó hegedűsök és zongorások, úgy akadnak hasonló 
term észetű kántorok is. Ezek veszedelmes térre  lépnek, m ert igen 
sokszor hóhéraivá lesznek a tem plom i zenének. Nem elég ugyanis 
néhány akkordnak az ismétlésével, esetleg jól vagy rosszul alkal
m azott hangzatfordítással bevezetni a koráit. Az előjátéknak, akár 
ellenpontos szerkezetű, vagy harm onizált dallam ú legyen is az, 
zeneileg értelm es szerkezetűnek kell lenni. M int ahogyan m ondani
valóinkat szabatosan, m agyarosan és értelm esen meg kell fogal
m aznunk, úgy a zenei gondolatot is megfelelő form ába kell önteni. 
Rögtönözni tehát csak kellő zenei képzettséggel rendelkező k án to r
nak szabad.

A templomi orgonajátéknak éltető eleme az ellenpontos szerke
zet. A harm onizált dallamos előjátékok inkább a profán zenéhez 
állanak közelebb. Mégis, a zenei tudás alacsonyabb fokán a könv- 
nyebb m egértés és könnyebb játszhatóság m iatt szívesebben esik 
rájuk  a választás. Képezdész korom ban a gyűjtem ényekből k ikeres
tük a dallamos prelúdium okat és lem ásoltuk őket. Ugyanakkor m e l
lőztük az ellenpontos szerkezetűeket. Remélhetőleg ma m ár nem 
teszik ezt a tanítójelöltek.

Ennek a visszás helyzetnek egyik oka volt az alapfokon hasz
nált Chován-féle zongoraiskola, m elynek gyakorlatai inkább a h a r
monizált zenét m élyítették  el a kezdő zongorista idegzetébe. A Kál- 
m án-M olnár-Senn-féle új zongoraiskola m ár az ellenpont szolgálatá
ban áll, s így az egyházi zenét tanuló kántornem zedéknek m eg
felelő alapot nyújt.

Az orgonazenével kapcsolatban egyidejűleg a karének jelenlegi- 
stílusa is az ellenpontos zenének megfelelő szerkezeteket alkalmaz, 
a nem rég még széltében-hosszában divatozott függőleges szerkeze
tek helyett. A mai zenei képzés teh á t szolgálja tudatosan az ellen
pontos stílus megismerését és m egszerettetését, és ezzel egyházi 
zenénknek magasabb szintre való emelését.

Preludium os könyvek vásárlásánál tehát ne a felületes dallam ú 
darabok irányítsák az elhatározásunkat, hanem  a klasszikus kor 
szerzőinek nemes stílusban írt ellenpontos munkái, melyek, ha 
valaki szám ára eleinte idegenül is hatnak, mégis állandó pontos 
játék esetén beidegződnek, és a kántor rá  fog jönni arra, hogy 
egyedül az ellenpontos megoldás nyú jt magasabb zenei élvezetet, és 
egyedül ezzel a stílussal szolgálhatjuk m éltóképpen az evangélikus 
tem plom i zenét.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



HÍREK
Somogyi Zoltán joghallgató 20 éves 

korában Körmenden elhunyt. Temetése 
január 5-én volt nagy részvét mellett.

Özv. dr. ajkai Ajkay Béláné szül. 
felsőeőri Patthy Anna 68 éves korá
ban Répcelakon elhunyt. Az elhunyt
ban dr. A jkay István soproni alsó
egyházmegyei felügyelő édesanyját 
gyászolja.

Özv. Mészáros Jánosné sz. Takács 
Ilona 78 éves korában Cegléden el
hunyt. Az elköltözöttben lapunk ki
adója: özv. Kiszely Jánosné Mészáros 
Gizella édesanyját gyászolja.

Űj doktor. A soproni evangélikus 
tanítóképző-intézet tanára: Csoknyay
József dr. a közelmúltban a kolozsvári 
egyetemen doktori szigorlatot tett. Az 
új doktort lapunk részéről is köszönt
jük!

Választás. A pestmegyei felső egy
házmegyei Tanítóegyesület a lemon
dott Siklósi Kálmán elnök helyére Tas- 
nádi Lajos ikladi ig.-tanítót választotta 
elnökévé. Az új elnököt innen is kö
szöntjük!

A községi tanítók országos egyesü
lete a lemondott Bendefy László h e 
lyére elnökévé vitéz Papp Gyulát vá
lasztotta meg.

Evangélikus tanítók a hetedik fize
tési osztályban. F. év január hó 1-töl 
kezdve a következő evangélikus taní
tók léptek elő a hetedik fizetési osz
tályba: Késmárszky Gyula rákoske
resztúri, Gál János patvarci, Prékopa 
István nyíregyházi, Estók Károly nyír
egyházi, Darida Károly békéscsabai, 
Bartal Dezső özörényi, Neubauer Ká
roly gerényesi, Lehotzky Igor békés

csabai, Pepó György békéscsabai, An
ta l György mucsfai, jákfai Gömbös 
Sándor pusztamiskei, Búzás Imre ba- 
konytamási, Kíndler Mihály soproni, 
Gecsényi Lajos szilsárkányi és Zoller 
Sámuel gömörpanviti igazgató-tanító, 
illetőleg tanító.

Most jelent meg! Ütmutató a női- 
kézimunka tanításéhoz a népiskola 
II—III. osztályában. A gyermekek 
ügyességéhez mért 25 drb. horgolással, 
varrással és kötéssel készíthető kisebb 
használati tárgyat és elkészítésének 
módját m utatja be, megfelelő ábrák
kal illusztrálva. M egrendelhető a szer
zőnél: Evva Leona tanítónő, Ózd, Bor
sod m., 1.40 P áron. Ugyanitt az I. o. 
számára Számolási vezérköny 4 P-ért, 
Olvasás-írási vezérkönyv 3 60 P-ért 
kapható. Előbbi 10-en felüli számolás 
játékos és könnyű megtanítását bizto
sítja.

Gyantagyártás citrompépből. A BÚ
VÁR decemberi száma írja: Nemcsak a 
háborús Európában, hanem a nyers
anyagokkal bőven ellátott Amerikában 
is igyekszenek lehetőleg mindent fel
használni a mai világban. ■ Egy leg
újabb szabadalom szerint a citromlé
gyártáskor a préselés után kapott pép
szerű maradékot jól lehet iparilag ér
tékesíteni. Először savoldatokkal me
legítők ezt az eddig szemétbedobott 
mellékterméket, hogy a benne rejlő 
pektineket (ezek kocsonyásító vegyü- 
letek kivonhassák. Az oldatot azután 
fenolokkal kezelik és különleges vegyi 
eljárással oldhatatlan, nem gyúlékony 
és nem olvadó gyantákat tudnak elő
állítani. Ezek a műanyagiparban rend
kívül sokféleképpen felhasználhatók.

Felhívási
Előfizetőink között — sajnos -— többen még évekről hátrálékban vannak 

az előfizetéssel. Nagyon kérjük s a legnyom atékosabban felhívjuk igen tisztelt 
előfizetőinket, lássák be lapunk nehéz anyagi helyzetét, méltányolják annak 
magas színvonalát legalább azzal, hogy pontosan beküldik az előfizetési díjat. 
Folyó évre pedig szíveskedjenek előre fizetni. Cím: Országos Ev. Tanítóegyesület 
pénztára, Cegléd. 42.523. csekkszám. Az egyesületi tagsági díjakat kérjük Vár- 
konyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. sz.
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Husvét.
Így van m egírva és így kellett szen

vednie a K risztusnak, és feltám adnia a 
halálból harm adnapra. Lukács 24, 46.

Miközben a tanítványok egymással még arról beszéltek, hogy 
Jézus feltám adott, közéjük lépett Ő, Jézus m aga ezzel a köszöntés
sel: Békesség néktek! A tanítványok ahelyett, hogy örömrivalgás- 
ban, vagy ujjongásbán törtek  volna ki, vagy hogy imádva a Megváltó 
lábaihoz borultak volna, m egijedtek, féltek és azt hitték: szellemet 
látnak. Ilyen balgatagok voltak. De nekünk is meg kell adnunk: 
Bizony m indent felülmúló, nagy, az emberi szív befogadóképességét 
felülhaladó tény is ám Jézus feltámadása. Kétségtelenül a leg
nagyobb esemény, ami valaha a földön tö rtén t, Isten műve, mely 
van legalább olyan nagy, m int az egész világm indenség m egterem 
tése. M ert a világ terem tése végbement Isten hatalm ának és életé
nek teljességéből anélkül azonban, hogy a terem tésnél Istennek vala
m ilyen ellenállást kelle tt volna legyőznie. Jézusnak a halálból való 
feltám adása azonban a Sátán hatalm ának és egész halálbirodalm á
nak a lerombolása, az egész világ bűnterhének megsemmisítése, a 
bűnteheré, amely m iatt és am ely által Jézus a halált elszenvedte, 
am ikor m agáravállalta bűntartozásunkat. A halál az ember bűne 
révén hatolhatott be Isten terem tő  művébe. Hogy Jézus a keresz
ten tényleg ezért a „bűnért” bűnhődött és ezt törölte el, ez az Ő 
halálának tulajdonképpeni hatása. E cél érdekében m ódjában állt, 
hogy önként letegye az életét és volt hatalm a arra  is, hogy életét 
újból felvegye. Amikor Jézus m eghalt és bűnhődött a „bűnért”, 
akkor a halálnak és ördögnek a hatalm át és a bűnös em berre tám asz
to tt igényét sem m isítette meg. Ez nagyobb jelentőségű esemény, 
m int a világ eredeti terem tése. Jézus számára ezért volt fontos, hogy 
tanítványait az Ö keresztrefeszített, m eghalt, feláldozott testének 
valóságos feltám adásáról, újjáéledéséről meggyőzze, azért evett és 
hagyta Magát m egtapintani a szemük láttára. Nem szellem volt, aki 
a szemük előtt állt, hanem  a v a lóságos ú jjá testesü lt Jézus. Csak
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ilyen „minőségben” adhatta  tan ítványainak  a megbízást és hatal
mat, hogy m inden nép között hirdessék a bűnök bocsánatát. Hogy 
ezt m egtehessék, azért tá rta  fel előttük az írá s t és azért adta lelkét.

Hahn után.

A gyermekhibák újabb magyarázata.
Irta: dr. Garai József.

1. A neveléstan Herhart felfogása szerint „a gyakorlati filo
zófiától és a pszichológiától függ. Amaz m egm utatja a nevelésnek 
a célját, emez az utat, eszközöket és az akadályokat”.1) A megala
pozást adó tárgyak, ism eretek számát H erbart óta növelték. Azon
ban bárm ily felfogáshoz csatlakozunk is, a nevelési ism eretek meg
alapozásában a pszichológia, a lélektan nagy fontosságát el kell 
ism ernünk. És ez a lélektan, am elyre a nevelésre vonatkozó isme
reteket, m in t alapra az épületet felépítjük, korunkban válsággal 
küzd. Az ú. n. „régi” lélektant, amely az emberi lelket részekre 
szedi (a szokásos módon: értelem , érzelem  és akarat), de a részek 
egységes kapcsolatát igen gyakran nem tekinti, m egtám adták. Ennek 
pedig term észetes következménye le tt a lelki élet újabb m agyará
zatainak megsokasodása. Az ellentábor hívei egy kérdésben azonos 
vélem ényt nyilvánítanak: az em beri lélek egységes. A további ma
gyarázatokban azonban m ár eléggé különbözők. így a régi atom-, 
asszociációs-, fiziológiai stb. lélektani szemléletmód helyébe az újabb, 
a konkrét-, az individuális lélektan, a pszichoanalízis stb. lépett. 
Jelen  cikkünkkel az a célunk, hogy ezen sokféle lélektani szemlé
letmód közül kiragadjunk egyet, az individuális lélektant; továbbá 
a gyerm eki lélek sokirányú m egnyilvánulásai közül szem ügyre ve
gyünk egyet, a „gyerm ekhibák”-at és ezt az individuálipszichológia 
m egvilágításában bemutassuk.

Ha kérdésünket meg akarjuk  közelíteni, akkor először is az 
individuálpszichológia lényegét kell tisztán látnunk.

A legrégibb lélektanok egyike Aristotelestől származik. Alapja, 
gyökere éppúgy, m int Leibniz  és Kant felfogásának is, a filozófiába 
nyúlik. W undt felfogása az individuálpszichológusok szerint a leg
jobb példája a „lélek nélküli lélektannak”. Evvel azt akarják  jelezni, 
hogy W undt az egész lelki é le tet m echanizm usnak gondolta, amely
nek m egindításához bizonyos külső feltétel, inger szükséges ugyan, 
am int azonban ez megvan, a többi bent a lélekben autom atikusan 
játszódik le.

A lelki életet egy egységként szemlélő felfogások képviselői 
között legfontosabbak a következők: Swoboda, ki a lelki időszerűség 
felfedezője volt és Ehrenfels, k i az ú. n. alaklélektant alapíto tta  meg. 
Ök azonban csak az élm ények egységét h irdették , de nem  az egyén 
egységét. Az utóbbi irány egyik legnagyobb alakja Stern, a perszo- 
nalisztikus lélektanával, m ellyel sok hívet is szerzett az új irányok
nak. Klages karakterológiai felfogása, Jam es és Lipps voluntarisz- *

!) Herbart: Ped. előadások vázlata. Ford.: Nagy J. B. 27.1. 2. §.
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tikus egységes lélekszemlélete is e csoportba tartozik. A legfel
tűnőbb azonban az, hogy az ú jabb irányok megalapítói és képviselői 
között igen nagyszámmal szerepelnek orvosok, kiknek nagyrésze a 
lelki élet jelentőségeit orvosi problém ának tekinti. Sokan még ennél 
is tovább m ennek és a lelki é le tnek  nemcsak a m egnyilvánulásait, 
de az azt m egváltoztatandó avagy elősegítő nevelői eljárást is orvosi 
beavatkozásnak tekintik. Az orvosok ismét két táborba oszlottak. 
Az egyikbe azok tartoznak, akik a lelket részekre szedték, a m ásikba 
az egységes szemlélők. Az előző irányhoz szám ítható Charcot, Janet, 
Freud, Montessori; az utóbbiak vezéralakja A dler  volt. Az orvosok 
igen jó nevet bizosítottak m aguknak a lélektan területén is. A ma
guk sajátos problém áit is á tv itték  —  amelyek elsősorban a testi élet 
jelenségeiből szárm aztak — a lelki élet terü letére  is. így az eddig 
m ég kellőkép nem m éltányolt sugalmazási eljárást, továbbá a 
lélekelemzést (pszichoanalízis). Mindezek azonban a lelki jelenségek 
okát kutatták. Adler  m egfordította a problémát, nem az okkal m a
gyarázta a cselekvés célját, hanem  a célból kereste az okot. A 
pszichoanalízis ú tja  induktív, az Adíer-féle irány  deduktív. Adler 
felfogását individuálpszichológia névvel jelölte.

A lélektan célja szerinte a beteg lélek és a beteg élet meggyó- 
gyítása. Eszerint tehát a lélektannal való foglalkozásnak célja gya
korlati pedagógiai. Az elnevezéssel pedig azt akarta elérni, hogy 
iránya megkülönböztethető legyen mesterének, Freudnak felfogásá
tól. Adler szerint az ember jellem e egységes egész és az em beri lélek 
m indennem ű m egnyilvánulása, még az ösztönök is az én szolgála
tában állanak. Az elnevezés teh á t nem egyéni lélektant jelent, 
hanem  a latin individuum  szó u tán  az oszthatatlan, egységes lélek
tan t. Az emberi lélek nem részekből áll, hanem  egy egész, mely 
részekre nem különíthető el.

Az egyéni élet egységét annak  célja adja meg. E cél: az egyén 
a társadalom  hasznos tagja legyen. Az mindig igen fontos, hogy az 
egyénnek a társadalomhoz való viszonya norm ális legyen. Ezért az 
individuálpszichológia egyúttal szociális lélektan is. Mivel ez irány
ban Adler felfogása nem volt elég tiszta és határozott, tanítványa, 
K ünkéi, ki szintén orvos, ily közösségi irányban fejlesztette azt 
tovább. Nemrég m agyarra fo rd íto tt egyik igen szellemes m űve is e 
tény t igazolja.2) K ünkéi és A dler  egymástól abban különböznek, hogy 
utóbbi szerint a jellem legalapvetőbb sajátsága az önértékelés, előbbi 
szerint a közösségi érzés.

Az egyén és a társadalom  viszonya nem normális, ha az egyén 
a társadalom  fölé akar em elkedni, m ert m agát alullévőnek érzi, 
m ert él benne a kisebbrendűség érzése, a csekélyebbértékűség érzése, 
a „M inderw ertigkeitsgefühl” . Ez az individuálpszichológia egyik 
legfontosabb fogalma, m elyről lapunk hasábjain már volt szó.3) Sa
játos következménye az egész szemléletmódnak, hogy valaki lelki 
képének megrajzolásához egyetlen adat: a cél ism erete teljesen 
elegendő.

Uymódon próbálja az individuálpszichológia m egm agyarázni a

2) A közösség. Ford.: Vető L.
:!) Sátory V.: A csekélyebbértékűség érzetéről. Ev. Népisk. XLVI. évf. 2. sz.
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gyerm ekhibákat is. M ár a h ibák felsorolása is igen érdekes fényt vet 
felfogásukra. Azt mondják, hogy „van a lelki elhajlásoknak néhány 
olyan csoportja, mely csoportok nem tartoznak szorosan az ideges
ség birodalmába, mégis leginkább erről az oldalról közelíthetők 
m eg ... Ilyen csoportok: a szenvedélyek rabjai, kábítószerek élvezői, 
a züllött életmódot folytatók, a különböző hibákban szenvedő gyer
mekek, a bűntevők, az öngyilkosok, végül az elm ebajosok egy 
része”.4) Későbbi fejtegetéseikből az is kitűnik, hogy a gyerm ek
hibákat tágabb értelem ben véve nem szám ítják a betegségek közé, 
mégis azokkal együtt nm lítik, kezelésükben pedig hasonló módon 
járnak  el. A gyerm ekhibák közös individuálpszichológiai m agyará
zata: ismerni kell a nevelőnek a cselekvések célját, tudnia kell, hogy 
a hiba feltűnésével, jelentkezésével mi a célja a gyerm eknek. Nem 
az okot kell keresni és m egszüntetni, hanem  a célt kell kutatni.

W exberg, ki a gyerm ekhibákkal részletesen foglalkozott indivi
duálpszichológiai szempontból,5 *) azt állapította meg, hogy a gyer
m ekhibák t. képen neurózisok. Tartós, fixált lelki sajátságokról van 
itt szó, amelyek nem m úlnak el gyorsan, m int egyéb, sokszor igen 
egyszerű tünetek. M egállapításai szerint „a gyerm ekhibák az ideges 
jellem  eszközei, fegyverei, műfogásai, m elyekkel eléri, hogy vesze
delemben lévő önértékelését, fö lényét m egm entse  vagy vissza
szerezze”.“) Ebből következik az is, hogy akkor lépnek fel, amikor 
a gyerm ek nehéznek tűnő feladat előtt áll.

W exberg  a hibák közül első helyen a fé le lm et em líti, melynek 
szerinte a vegetatív idegrendszer a hatószerve. Az individuál
pszichológiai felfogás szerint a félelem célszerű, „sokszor életmentő 
lelki működés, mely a veszedelmekkel szemben óvatosságra, véde
kezésre vagy m enekülésre ta n ít” .7) Mivel pedig a kisgyerm ek gyenge, 
gyámoltalan, azért nála a félelem  igen célszerű és szükséges is. Nor
mális fejlődés m ellett a félelem  később m indinkább ritkábban  for
dul elő. A kisgyermek félelm i jelenségeit az am erikaiak alaposan 
kivizsgálták.8) M ár Rousseau a ján l módot a kiküszöbölésére: a gyer
m eknek csúnya, ijesztő álla tokat kell m utatni. Ha a gyerm eket ké
nyeztetik, akkor csak term észetes, hogy a félelme növekszik, szo
rongássá válik gyakran, am elynek jellemző sajátsága, hogy akkor 
is jelentkezik, ha semmiféle veszedelem nem fenyegeti a gyerm e
ket (egyedüllét a szobában).

A gyerm ek gyenge, de m inden vágya az, hogy nagy és erős 
lehessen. Ezt pedig csakis szülei m ellett ta lá lja  meg, ha m inél job
ban magához láncolja őket és erre igen jó eszköz az átcélosított 
félelem. Ham ar rájön arra, hogy nem szükséges a félelm et bizton
ságérzete érdekében használni, sokkal jobb, ha a felnőttek  fölött 
való uralkodásra használja. Ezért találóan jellem zi az individuál- 
pszichológia a félős gyerm eket, mikor azt mondja, hogy az ilyen 
gyerm ek nem az önállósulás felé halad, hanem  t. képpen, örökké

4) Máday: Individuálpszichológia. 121. 1.
5) Wexberg: Die Angst als Kernproblem d. Neurosen. Deutsche Zeitschr. f. 

Nervenheilk. 1925.
«) Unit. 123. 1.
7) U. O. 64. 1.
8) L, Watson erre vonatkozó kísérleteit a tengerrel, csúnya állatokkal.



77

kicsi szeretne m aradni, mindig anyjába és a többi felnőttekbe sze
retne kapaszkodni, minden feladatot mással szeretne elvégeztetni, 
csakhogy az élet nehézségeitől megkímélje magát. Itt nem arról 
van szó, hogy a gyerm ektől távoltartsunk valam ilyen veszélyt, ha
nem csakis arról, hogy akarata  teljesüljön. így  fél a sötétben, ha 
világosságot csinálnak, szorongása továbbra is megmarad, ekkor azt 
kívánja, hogy anyja  m aradjon mellette. Az anya megteszi. Majd 
az az akarata, hogy anyja fogja meg a kezét, m íg végül elalszik, stb.

Kérdés: mindez tudatos-e a gyermek előtt? Az individuál- 
pszichológia erre is megfelel: mindez csakis tudatalatti jelenség. 
Nagy szerepe van ebben a fantáziának is, a gyerm ek képzeli a félel
m et és az m egjelenik. De igen fontos a gyerm ekfélelem  gyűjtő  sze
repe is: a gyerm ek a félelemhez gyűjti az anyagot, azaz begyako
rolja evvel a félelm et és így kiváltságos és biztonságos helyzetét ki
erőszakolja és biztosítja. Hogy pedig a gyerm eki félelem nem valódi, 
hanem  koholt jelenség, arra  bizonyítékul azt hozzák fel, hogy aki 
a sötétben fél, az az egyedülléttől fél; ha a társaságban fél, akkor 
az idegenektől fél. Az ilyennel gyakran megesik, hogy ahol t. képpen 
félnie kellene, o tt nem fél: bá tran  megy át az úttesten, esetleg 
bátor tornász, stb.

2. A gyerm ekhibáknak . egy nagy csoportját Adler a nevelet
lenség nevével jelöli. Ide tartoznak  a táplálkozás rú t formái: a mohó, 
habzsoló evés, a csámcsogás; a rendetlen öltözködés, körömrágás, 
orrpiszkálás, stb.

Ezen rossz szokások célját az individuálpszichológia az alábbiak
ban adja: 1. A gyerm ek alantos helyzetéből akar kiem elkedni és 
középpont akar lenni. 2. Gyengeségét, tudatlanságát akarja  fitog
ta tn i azért, hogy mindenki lássa, hogy tőle, m int gyerm ektől nem 
lehet azt kívánni, hogy valam ilyen felelősségteljes m unkát elvégez
zen. 3. Fél a közösségtől, ettől elszigeteli m agát és mosdatlanságá- 
val, gondozatlanságával m integy azt akarja  m utatni, hogy mások
kal nem akar játszani, m ert nem  akarja m agát alávetni olyan játék- 
szabályoknak, am elyeket őnélküle állítottak fel. Ebből következik 
az is, hogy a piszkos gyerm eknek nincs önbizalma, míg a rendesen, 
csinosan öltözöttön látszik, hogy becsüli m agát és a közösség életé
ben részt akar venni. Ha azonban a külsőség a piperkőcségig megy, 
ez m ár azt jelenti, hogy a csekély önbizalmú gyerm ek hiúsággal 
akarja  belső értéktelenségét ellensúlyozni.

Igen érdekes eredm ényre vezettek azok a vizsgálatok, amelyek 
a gyermek étvágytalanságát elsősorban orvosi szempontból ku tat
ták. Az esetek többségében az eredmény negatív volt. Sem gyomor
bajt, sem egyéb betegséget kim utatni nem tudtak. A jelenség ma
gyarázatában a rra  m utat rá az individuálpszichológia, hogy az evés 
legtöbbször a szülő és a gyerm ek között bizonyos harc tárgyát 
képezi. Az anya jelszava: „Muszáj enned!” Ezzel szemben a gyer
meké: „Nem tudok!” Az anya, aki gyerm ekét kényezteti, tömi az 
étellel. Ennek oka lehet részben az anyai önös érdek, hogy büszkél
kedhessen gyerm eke kedvező testi állapotával. A gyerm ek ellen
kezik, hogy ő legyen a győztes e harcban és m egm aradhasson annak, 

ami volt, a ház középpontjának. M indkét félnek más itt  a célja.
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T. képpen az evés átcélosításáról van itt szó. A testi működésből 
erkölcsi, lelki és társadalm i problém át csinál és a legfőbb célja a 
gyerm eknek saját személyének előtérbe helyezése. Az individuál- 
pszichológusok e jelenséget apróra m egfigyelték és azt találták, 
hogy a legegyszerűbb esetben az anya szeretetére hivatkoznak és 
azt m ondják a gyermeknek: „A mama kedvéért kell enned!” Ha ez 
a mód sikerrel jár, a gyerm ek most m ár eszik, azonban m ivel nem 
a testi működés, szükséglet m iatt, azért nem is fog összeesni a táp
lálkozás szükségletével. Ism ét sok helyen elterjedt szokás, hogy 
mesélnek a gyerm eknek evés közben. Tudjuk, a gyerm ek szereti 
a mesét, szívesen hallgatja, de a következm ény is világos: lassan 
eszik. Húzza az evést, ameddig csak lehet. M ásutt jutalm azzák, 
büntetik  az evésért a gyerm eket. Sok helyen az egész család előre 
retteg  az evés idejétől, m ásutt ismét valóságos béketárgyalások elő
zik meg az evést, amelyben a kis zsarnok d ik tálja  a békefeltétele
ket: mit, hogyan és m ennyit egyen és megszabja előre a kijáró 
ju ta lm at is.

Ha az evést túlhangsúlyoznák, neki igen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak, akkor viszont a gyerm ek igen könnyen torkossá 
válhat és lelkében kialakul a „boszorkánykor” . Ezt K ünkéi így írja 
le: „Ha valam i nyomja a lelkemet, akkor torkoskodnom kell; ha 
torkoskodni akarok, akkor lopnom kell; ha loptam, akkor ez nyomja 
a lelkemet; és ezért ismét torkoskodnom ke ll“ .9)

Az individuálpszichológia t. képpen akkor, amikor a gyerm ek
hibákat tárgyalja , legtöbbször az önfenntartás ösztönének tú lkapá
sait említi. Ezzel hajlik afelé az álláspont felé, amely az emberi 
életben az ösztönök elsőbbségét fennen hirdeti. Az ösztönök cél
szerűek, de nem tudatosak. Thorndike  m egállapításai szerint előre 
létrejö tt, előre kialakult asszociációk. A cél m egvan tehát, azon
ban az nem tudatos. A pszichoanalízis és az individuális pszichológia 
m egállapításai is ezt mondják. Ha pedig a tárgyalásba az ösztönökre 
alapoznak m indent, mi sem természetesebb, hogy azokat kell rész
letesebben megvizsgálni. Nem járnánk  el helyesen, ha azt állítanánk, 
hogy m inden ösztön jó és m inden ösztön kifejlődésre alkalm as és 
m indegyiket ki is kell fejleszteni, m ert ha idejében nem fejlődik 
ki, ha visszafejlesszük, akkor ez a fejlődés későbbi szakaszán fogja 
megbosszulni m agát. Az adleri irány szellemi őse a pszichoanalízis 
pedig ezt mondja. A fejlődés kezdetén különösen lehetséges az ösz
tönök elnyomása. Ranschhurg írja  éppen az előbb em lített gyerm ek
hibával kapcsolatban: „Azt, hogy valaki torkos, falánk, vagy kis- 
é tk ű  lesz-e, bizonyos lelki sajátságokon kívül ugyanúgy a meg
szokás szabja meg, m int pl. az alvási szükséglet nagyságát. M ind
ezekben a nevelés, illetve az önnevelés szoktató ereje még a felnőtt 
korban is meglepő változásokat képes elérni. Szóval, míg egyrészt 
az ösztönök a szokásokból alakulnak ki, m ásrészt az ösztönök gya
korlat által kialakítva, módosítva, adagolva, m ondhatnók dresszí- 
rozva, m int szokások je len tkezhetnek” ,lu)

(Folytatjuk.)

lJ) Máday i. m. 126. 1.
lu) Ranschburg: Az emberi elme. II. 100. 1.
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Helyzetünk a nemzetiségi iskolákban.
Irta: Grieszhaber Endre Henrik.

Ism eretes a m agyar korm ánynak ama rendelkezése, mely sze
rin t a nemzetiségi iskolák tannyelve rövidesen átrendezésre kerül. 
Még nem tudhatjuk , mit je len t ez a rendelet a gyakorlatban, illetve 
m it hoz szám unkra a végrehajtás során, m ert az ehhez tartozó 
részletes végrehajtási u tasitás még nem je len t meg. Az előjelek sze
rin t azonban m élyreható változásokra kell elkészülnünk és szerény 
óhajunk csak az lehet, hogy hozza meg a gyakorlatban azt az ered
m ényt, m elyre nemzeti céljaink, kultúrális érdekeink és nem zeti
ségeink m inden néven nevezhető haladása szempontjából feltétle
nül szükség van.

Nagyon tévednek azok, akik ezt a rendelkezést úgy tün tetik  
fel, m intha ez idegen befolyásra készült volna. Tekintsünk végig az 
utolsó évtizedek nemzetiségi politikáján és kísérjük figyelemmel 
m agyar korm ányaink etek in tetbeni intézkedéseit, azt fogjuk meg
állapíthatni egész tárgyilagossággal, hogy vezetőinket a legilletéke
sebb helyen nemcsak a legtisztább méltányosság, hanem  ritk a  igaz
ságérzet, megértés, józanság és bölcsesség irányította. M agyar kor
m ányaink mindegyike, élén annak m indenkori érdekelt kultusz- 
m iniszterével, a legnagyobb lojalitással kezelte a nemzetiségek 
jogos, m éltányos igényeit és azoknak m ind a hivatalokban, mind 
különösen az iskolákban te ljes  m értékben érvényt igyekeznek sze
rezni. Ha ezt a magas helyről elindított m egértést és testvéri szere- 
te te t az egész vonalon őszintén, egységesen végrehajto ttuk volna, 
akkor ma nem ju to ttunk  volna abba a kellem etlen helyzetbe, 
am elyben sok szegény m agyar tanítótestvérem  szinte rem énytele
nül szenved.

Mindig hangoztatják illetékes és nem illetékes helyen, legyünk 
egységesek, tartsunk  össze. Ne húzzunk szét a szélrózsa ezer irá
nyában. Ne járjon a nem zetnek minden egyes tagja külön útakon, 
hanem  kövesse a vezetőket, m ert csak igy érhetjük  el azt a m agasz
tos célt, m ely előttünk lebeg. Nem fogadták meg igen sokan. Ná
lunk m inden egyes polgár vezetőszerepet követel m agának, senki 
sem akar vezetett, senki sem  akar végrehajtó közeg lenni. Mindenki 
egy úgynevezett kávéházi Conrád, aki m indeneket jobban ért, m int 
a legiiletékese'nb elhivatottak. Keresztezzük egymás terveit felfelé 
és lefelé. M indenfelé csak b írálato t ha llunk  ahelyett, hogy teljes 
bizalommal fogadnék az elintézésre kiadott rendelkezéseket. Fejün
ket csóváljuk, ahelyett, hogy azt mondanók: ha ezt a korm ány így 
mondja, így kívánja, akkor bizonyára így van jól. A kkor ennek így 
kell lennie, akkor bizonyára ez az egyetlen járható út, m ely a ma
gyar végcélhoz vezet. És ez természetes is, hiszen egyedül a kor
mány tagjai tud ják  a tennivalókat, akik a kulisszák mögé is látnak 
és ismerik az egész világhelyzetet. Istenem , mit tudhatunk  mi 
szürke, hétköznapi em berek? Csak azt, am it üresen fecsegő újságok 
a szánkba rágnak. És ezek ma így, holnap éppen az ellenkezőjét 
hirdetik.

A m egjelent iskolai nyelvrendezés nem jelenthet szám unkra
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semm i újat. Ugyanezt te tték  annak idején Bethlenék, am ikor még 
szó sem lehetett ném et befolyásról. Ez m egnyilatkozása volt a kor
m ánynak, de a m agyar nem zetnek is, m ely mindig őszinte testvéri 
szerete tte l osztotta meg jogait a haza m inden nyelvű polgáraival. 
Igazat kell adnom mostani korm ány elnökünk bölcs m egállapításá
nak, amikor azt mondja, mi senkit sem akarunk erőszakkal ma
g y arrá  tenni. Soha nem is akartunk. M ert ha ezt te ttü k  volna, 
akkor talán m ár nem is volna e honban nemzetiség. A kkor réges- 
régen  asszimilálódtak volna nemzetiségeink. Mi sohasem kerestük 
az üres külsőségeket, hanem  a belső tartalm at, m ert nagyon jól 
tud tuk , hogy csak ez az állandó érték és fenntartó  életelem . Akit 
teh á t nem a szíve szerinti szeretet és nem a meggyőződés hozza a 
m agyar testvéri közösségbe, az csak inkább m aradjon a falakon kí
vül, m ert csak b a jt és erőtlenedést szít, nem  pedig erőt és haladást. 
A ki pedig szíve, meggyőződése szerint igenis m agyarnak érzi és 
va llja  magát, önm agától fogja m egtalálni a helyes útat, m ely a ma
gy ar nemzeti közösséghez elvezeti és ezzel a testtel széjj elválaszt
h a ta tlan u l összeforrasztja. Ezt a folyam atot szenvedéllyel előmozdí
tan i nem lehet. Ennek m egvan a maga rendes útja, m enete, lefo
lyása. Ebbe senkinek sem szabad befolyni, különösen pedig hozzá 
nem  értő, avatatlan kezekkel hozzányúlni, m ert csak á rta lm ára  van 
a szent ügynek.

Mi tanítók, akik nemzetiségi vidékeken élünk és akik állandóan 
népünk  ütőerén ta rtju k  a kezünket, tisztán lá tjuk  a fejlem ényeket 
és a tennivalókat is. Azt va lljuk  és tanácsként m ondjuk, várjuk 
türelem m el, m egfontolt higgadtsággal a fejlem ényeket. Egy köte
lességünk lehet csak: átsegíteni szerencsétlen népünket ezen a vál
ságon, melyet szám ára most az új jelszavak és különféle irányok 
jelentenek. Türelem m el m egvárni, míg m egtisztulnak a kedélyek 
és elvonulnak a sötét fellegek, m elyek nem csak Európa, hanem  az 
egész világ egét borítják. Ne pocsékoljuk erőinket feles kapacitálás- 
sal. N épünknek át kell vészelnie ezen a betegségen, m elybe hívat
lanok ju ttatták . Végre m ajd önm agától fog rájönni arra, hogy m in
dig az a helyes és járható út, m elyet mi m uta ttunk  szám ára és ame
lyen  sok éven át zökkenésm entesen vezettük.

A nyelvrendelettel kapcsolatban még nincs teljesen tisztázva, 
ki fogja helyenként az iskolai nyelvet m egállapítani és m ennyi 
időre, stb. Bárki állapítja azt meg, tehát akár szülői, akár iskola- 
fenn tartó i határozat, akkor cselekszünk helyesen, ha ebben semmi
féle form ában bele nem avatkozunk. A m últ alapján szerzett ta
paszta la t azt bizonyítja, hogy ez az út, ez a m agatartásunk a helyes. 
A zt lá tjuk  ugyanis, hogy ott, ahol a tanítóság őszintén, m inden 
hátsó  gondolat nélkül pontosan végrehajtja  a korm ány in tézkedé
seit és népének jogos határozatát, ott m egnyugvás van, m ert ok 
sincsen az elégedetlenségre. Az izgatóknak sincsen mibe bele
kapaszkodnia. Sőt tovább m egyek. Azt lá tjuk  akárhány helyen, 
hogy átvészeltek és rájö ttek  arra , hogy a teljesen ném et tanítási 
nye lv  nem elégséges ahhoz, hogy M agyarországon boldoguljanak. 
Szükség van a m agyar nyelvism eretre  és m inden ellenszenv és na
gyobb nehézség nélkül sikerű l'/ííÖ & S j^az  úgynevezett egységes 
tan ítási rendszerre, mely szerint/ígjjJgjfcvSét nvelven folyik.
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Ezzel ellen tétben  viszont a legtöbb esetben azt látjuk, hogy 
ahol a m iniszteri rendelkezést és így a nép hozott határozatát nem 
hajto tták  végre teljes őszinteséggel, ott ma is lángol a nemzetiségi 
kérdés, lehetetlenné vált a tanítók m unkája, szabotálják a szülők 
és gyerm ekek az iskola m unkájá t és pokollá vált a tanitó élete. Még 
az olyan helyeken is, ahol a tanító teljes tekintélynek örvendett, 
m egrom lott a helyzet és m a o tt tartunk, hogy m indent a nemzeti
ségi kérdés vágányára to lnak  át és m indent ebbe a feneketlen 
zsákba gyömöszölnek. Az egyik kartársam at este véresre verték 
m ert állítólag nem  bírja a németet. A m ásik kartársam nak meg
gyű lt a baja a hatósággal, m ert m egfenyített egy rakoncátlan, ha
szontalan gyereket, m ert pökhendiskedett és rendbontó volt. Rá
fogták, hogy üldözi a m agyar gyereket. Pedig aki ismeri m indket
tőt, nagyon jó l tudja, honnan fúj a szél. Jóravaló m agyar tanító 
m indakettő. Az egyikről nem  tételezhető fel, hogy nem b írja  a né
m etet, m ert hiszen lévita kántortanító, aki évtizedek óta német 
nyelven p réd ikálja  az igét és a felesége a nép közül való, német 
szárm azású asszony, aki kim ondhatatlan sok jót te tt abban a gyü
lekezetben a néppel. A m ásik meg van olyan jó magyar, m int bárki 
más és fel sem  tételezhető, hogy egy gyereket azért büntet, mert 
ellenszenves neki a m agyarságáért. Hiszen akkor ottan m ár nagyon 
sokát kellett volna m egbüntetnie. Tanítványainak jórésze magyar 
származású.

Ez két d u rva  eset. De pap írra  sem vethető azoknak a szennyes 
piszkálódásoknak a száma és módja, ahogyan akárhány helyen most 
(nemzetiségi vidékeken) a tanítókkal bánnak. És m iért? Más bűnünk 
nincsen, csak az, hogy javát akartuk, am ikor nagy munka és tü re
lem árán meg akartuk tan ítan i a hazai nyelvre, mely nélkül ebben 
az országban soha nem boldogulhat teljesen. No meg az, hogy 
végrehajto ttuk  hatóságunk rendelkezéseit, am iért tulajdonképp0" 
nem is mi, hanem  a hatóság maga felelős.

Azt ha lljuk  széliében, hosszában, hogy a német vidékeken m ű
ködő tanítók jórésze kénytelen  lesz elhagyni állomáshelyét, mert 
nem felel meg, stb. Nem vagyunk olyan ijedősek. Ha m ennünk kell, 
bizonyára lesz számunkra valahol hely M agyarhonban, ahol tovább 
dolgozhatunk a magyar nem zeti közösség célkitűzéséért. A meg
értésnek, a m agyar testvéri szeretetnek vagyunk a képviselői, h ir
detői Árulók és hálátlan kufárok  a Hazával szemben azonban soha
sem leszünk. Éppen azért nagyon kíváncsiak volnánk m ár most, 
hogy kik vállalkoznak erre a szerepre olyanok, akiket ennek a sze
gény m agyar Hazának valam elyik intézete nevelt, ápolt és vérével 
táplált?

A nép olyan, mint egy kicsinyke naiv gyermek. Egy gyerm ek
nek hiába prédikálom  naphosszat, hogy ne nyúljon a tüzes kályhá
hoz, ne fogjon éles kést a kezébe. Addig nem  hisz, míg meg nem 
égette magát, míg meg nem  vágta magát. íme, a mi népünk is meg 
fog idővel győződni arról, hogy mi őszintén, jól gondoltuk m inden
koron vele, akkor is, am ikor számára ez érthetetlen  volt és áldozat
tal járt. Türelem m el várjuk  ezt a lelki m egtérést népünk részéről. 
Addig pedig m inden nel^§$é§ .^ellenére is inunk szakadtáig lelki

ig". ■'
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ism eretes hűséggel fogunk tovább dolgozni, m intha mi sem tö rtén t 
volna.

Illetékes hatóságainkhoz azonban volna egy szerény, tisztelet- 
te ljes  kérésünk. Ne hagyjanak bennünket cserben és tám ogassanak 
továbbra is m inden szent törekvésünkben! Ne hozzanak olyan ren 
delkezéseket, am elyekek végrehajtása során éles ellentétbe kerü l
h e tünk  azokkal, akikkel karöltve kellene dolgoznunk a szebb m agyar 
jövendőn. Terem tsenek végre egységes és végleges rendet iskolá
inkban, de ne m áról holnapra valót, hanem  m aradandót. Ha ma
gyar akar lenni a tanítási nyelv, akkor legyen az és m aradjon az, 
hogy ehhez szabhassuk célkitűzéseinket és m unkánkat. Ha más 
akar lenni, ám legyen, mi m ajd ott is m egtaláljuk azt a járható 
ú ta t, mely növendékeinket a m agyar lelkiség soha ki nem apadó 
kristálytiszta, m agyar életet adó forrásához elvezeti. Csak legyen 
m ár rend és lelk i megnyugvás, hogy nyugodt légkörben eredm é
nyesen dolgozhassunk!

M ŰHCLYÜNKBŐL
E rovat kéz ira ta i Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

cím re küldendők.

A Biblia az iskola munkájában.
Irta: Rozsondai Károly. (Folytatás.)

Egy szem léltető példát vegyünk a nevelés területéről.
Mindennapos dolog, hogy a gyermek valam it hibázik, elmulaszt, 

vétkezik. A nevelő ilyen esetben a gyerm eket vétke tudatára, te tté 
nek helytelenségére akarja  eszméltetni s ezen keresztül a megbá
náshoz, megjavuláshoz igyekszik vezetni. Ne azt m ondjuk az ilyen 
alkalomm al a gyerm eknek, hogy mi haragszunk rá, m ert velünk 
tö rté n t m éltánytalanság, hogy mi fenyítjük  őt ezért, hanem  nevelő 
szavainkkal figyelm eztessük a gyerm eket Isten  haragjára és szomo
rúságára. Ne mi érettünk  legyen jó, hanem  az Istenért, m ert mi 
Isten  nevében in tjü k  s őhozzá vezetjük. Jö jjön  rá a gyerm ek: „egye
dül Te ellened vétettem , Uram “. Milyen m ás ez, m intha a tanító 
egyéni állásfoglalásának, önkényének, esetleg szeszélyének vagy — 
am i nem tartozik  a lehetetlenségek közé —  éppen bosszújának 
ta r t ja  a gyerm ek a korholást és fenyítést. így  kell élnünk és érez
tetnünk, hogy a tanító és gyermek, mi m indnyájan, gyarló, m ú
landó emberek egyaránt az örökkévaló Istentől függenek s mint 
mindenható, szerető mennyei a ty jukra  tekintenek. El tehá t a neve
lésben az em bertől Isten felé! Az emberi alap folyton ingadozó! Ne 
építsünk arra!

Sokat tá rg y a lt kérdés a „modern pedagógiában” a tanító és a 
tanuló viszonyának  kérdése. Az előbbiekből m egadható az evangé
likus tanító szám ára egyedül lehetséges felelet erre a kérdésre is. 
A gyermek Jézus tulajdona, am int erről a biblia bizonyságot tesz:
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,,Ekkor gyerm ekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket: a tanít
ványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. — Jézus pedig mind
ezt látván, haragra  gerjede és monda nékik: „Engedjétek hozzám 
jőni a gyerm ekeket és ne tiltsátok el őket; m ert ilyeneké az Isten
nek országa. Bizony mondom néktek: Aki nem  úgy fogadja az Isten 
országát, m int gyermek, semmiképpen sem megy bele abba. — 
Aztán ölébe vévé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket.” 
(Márk 10:13— 16.)

A tanító és a gyerm ek közötti viszonyt is a biblia alakítsa ki. 
A tanító és a gyerm ek egymásnak testvérei a Jézus Krisztusban. 
Ennek eleven tudata  jellemezze tehát egymáshoz való viszonyukat, 
ne elzárkózás, vagy fölényeskedő felsőbbség. A tanító egészen nyíl
tan  vallja, hogy ő is, a gyerm ek is egyform án bűnös ember a biblia 
ítélete szerint Isten előtt, de egyform án szerete tt gyerm ekei Isten
nek a megváltó Jézus K risztusért. M ennyivel m ásként láthatja  meg 
és követheti a gyerm ek ekkor a tanítóját! A tanítóban nem merev 
parancsnokot, az iskolai kötelességek hivatalnokát, oktatógépet vagy 
fejtornásztatót ism er meg, hanem  melegszívű, erőskezű, határozott 
úton, biztosan járó  felebarátját, aki nálánál azért több, m ert idősebb, 
fejlettebb, tapasztaltabb, az életet s az Isten t jobban ismeri és ezért, 
ezen a jogon vállalkozik arra, hogy a gyerm ek kezét megfogja és 
vezesse őt. A nevelés legnagyobb eredm énye a tanító és gyerm ek 
közötti viszonyban az, ha a gyerm ek bizalommal adja át m agát az 
ilyen vezetésnek.

Az iskola egyik legkényesebb kérdését, a fegyelm ezést az előbb 
egy példában csak éppen érintettem . A neveléstudom ány a fegyel
mezésre vonatkozóan is ad gazdag útm utatást. Tudjuk, hogy kiváló 
elmélkedők vagy gyakorlati nevelők nézete sokszor igen távol esik 
egymástól. Olyanok is vannak, akik a fegyelm ezést az iskolából sze
retnék kiküszöbölni, m ert ez szerintük a gyerm ek elnyom ását jelenti 
és m eggátolja kifejlődését. Részletes fejtegetésbe bocsátkozni itt 
most fölösleges volna.

Annyit m indenkinek el kell ismernie, hogy a nevelés korlátok, 
következetesség és szükség esetén alkalm azott szigorú fenyítés nél
kül lehetetlen. Ha valam ilyen célt kitűzünk a nevelés számára, 
akkor m ár azért is küzdelm et kell folytatnunk, hogy a célt szolgál
ju k  és egy bizonyos határozott úton haladjunk.

Az, hogy a cél felé vivő úton nem tudunk  mindig elég szilár
dan megmaradni, bűnösségünkből adódik. A bűnös gyerm eket igenis 
fegyelmeznie kell az evangélikus iskolának, m ert másképpen nem 
javulhat. A büntetésünk célja nem a m egtorlás, hanem  a magába- 
szállás, eszmélés és javulás elérése. A tanító fenyítése azonban legyen 
Isten em berfenyítő ténykedésére való odagondolás, fakadjon keresz
tyén  felebaráti igazságos szeretetből és felelősségtudatból. Nem az 
szereti a gyerm eket, aki vétkeit könnyen elnézi! Az álszeretet, puha
ság vagy kényelm eskedés m ár sok gyerm eket v itt romlásba s tett 
boldogtalanná. E rről későn felébredő, csalódott szülők szomorú pél
dákat m ondhatnának. A fegyelmezés olyan legyen, hogy benne az 
igazság és a szeretet egyaránt érvényesüljenek; a szeretet nem sért
heti meg az igazságot. Isten fenyítéséről a biblia is bizonyságot tesz.
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(Zsidókhoz íro tt levél 12:5— 11.) Az evangélikus nevelő erre tám asz
kodva foglal állást a fegyelmezés kérdésében; tehát itt is a biblia 
vezeti.

Eddig a tanító  nevelőmunkájáról beszéltünk. Az iskolai m unká
ban legszembetűnőbb a tanítás, az értelem  nevelése. Ezért az iskolát 
igen sokan még ma is csak oktatóintézm énynek tekintik. Az okta
tásban (de term észetesen a nevelésben is) hivatalos ú tm utatónk  a 
tan terv  és utasítás. Ennek alapján kell a tanítónak elkészítenie tan 
meneteit, m ajd a tanítási órák vázlatát. Az oktatást azonban a neve
léstől nem lehet, nem szabad elválasztanunk. Nyomatékosan hang
súlyoznunk kell, hogy a tanítás a nevelés alá tartozik s beilleszke
dik egész m unkánkba, m int a nevelőm unka egyik ága. A tanítás 
nem öncél, csak részlet a nevelés érdekében. Sajnálatos, hogy ezt a 
fontos tényt sokszor még a tanítók és tanárok  közül sem m indenki 
ism eri fel elég világosan. A tananyagot fölébe helyezik az em ber
nek. Káros intellektualizm us, racionalizmus, gyötrő didaktikai 
m aterializm us és verbalizmus nyom orítja meg a tanulót és rán tja  
le kedélytelen rabszolgaságba az iskolát. Jönnek az elbizakodott, 
fölényes okosok, az iskola írástudói és farizeusai, akik m egtömött 
emlékezetük rendezetlen halmazából vagy rideg raktárából dobál
ják  ki a lexikális adatokat. Sokszor az ilyenek erkölcsi és érzelmi 
világában sötét szakadékok tátonganak. Az ilyen oktatónak csak az 
éleseszű tanuló kedves, a többi unott és m egvetett teher. Óh, milyen 
tévelygés ez! Az embert elsősorban nem az esze, hanem  vallás
erkölcsi m ivolta és nemes érzülete teszi értékessé vagy értéktelenné. 
Hogy a puszta ész maga m ire megy, azt eléggé m utatja  az embe
riség mai kéDe. Észben — állítólag — nem volna hiány, de van 
egyéb tekintetben! Az ész önm agát pusztítja  el és cáfolja meg. A 
biblia nem ism eri az eszükkel, tudásukkal fölényeskedő gonoszokat. 
Jézus egyszerű, tanulatlan em bereket keresett s legádázabb, ellen
ségei éppen a törvény betűin zsonglőrködő írástudók voltak. Jó ok
tató csak alázatos és hivő em ber lehet. Az igazi bölcs nem lehet 
elbizakodott és istentelen.

Azt állítom  ezzel, hogy az iskola m inél kevesebbet törődjön az 
értelemmel? Hogy ne tanítson és ne becsülje a tudást? Hogy ne 
haladjon együtt a kor művelődési szükségleteivel? Korántsem . De 
nem evangélikus nevelő az intellektualista  ember! Ez legfeljebb 
ügyes oktató, sivárlelkü „taniparos” , esetleg inkább rabbinak 
való bölcs.

Hogy fogjuk fel tehát az iskola tananyagát és a tanítás 
munkáját?

Alapkövetelm ény az, hogy a biblia hassa át az egész tanítást. 
Isten igéje az élet egészét, tehát az élet különböző terü letére  vonat
kozó művelődésanyagot is bevilágítja. Az em berre vonatkozó isme
ret éppúgy, m int a term észetism eret, a m űvészeti tárgyak, készsé
gek és ügyességek isteni avatást, helyes értelm ezést és összefog
lalást kapnak a bibliában foglalt kinyilatkoztatásból. Ha a biblia a 
m érték a tan tárgyak  anyagának m egítélésében is, akkor más lesz 
a tananyag értékelése. Ne legyen tehát istentelen tudomány, ismeret, 
művészet és sport. Közelebb menve a népiskolához: „a b ibliát éppen
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ezért nem lehet csak a h ittanórákra szorítani, hanem  engedni kell, 
hogy az igének fénye ráessék m inden tananyagra ’.

M indenféle iskolában aggasztó jelenség m a a tananyag sokféle
sége és megduzzadása. Tagadhatatlan, hogy az iskolákban bizonyos 
zűrzavar van. Igen sokat akarunk tudni, de nincsen elég idő és erő 
arra, hogy a tananyagot alaposan feldolgozzuk és megemésszük. Az 
iskolai m unka em iatt nem elég nyugodt. (Kornis a középiskolát ros- 
kadásig m egtömött omnibuszhoz hasonlítja, melyből volna kidobálni 
való elég.) A tú lterhelés valóban meg van; ennek eredm énye a felü
letesség, egyensúlytalanság, kapkodás.

Vegye azért elő az evangélikus tanító a tan tervűnket és tegye 
m érlegre a tanítási anyagot. Meg van ahhoz a jogunk, szabadsá
gunk, hogy értékeljünk, válogassunk, rostáljunk és kiem eljünk be
lőle. Mégis csak van a tananyagban lényeges és kevésbbé lényeges!

De hogyan tud ja  áthatni a biblia az összes tantárgyakat?
A hit- és erkölcstan tantervével, azzal a kérdéssel, hogy ott mi 

a biblia szerepe, külön foglalkoztunk. I tt a többi tárgyról kell 
néhány gondolatot felvetni.

Az evangélikus népiskolai tan terv  m inden tantárgyban felvesz 
evangélikus vonatkozású ism eretanyagot is. Ez szükséges, de a tan
anyag ilyen kiegészítésénél is lényegesebb a többi, tehát „nem evan
gélikus vonatkozású” tananyag evangéliumi lélekkel való kezelése.

Minden tan tárgyban  vannak különösen alkalmas anyagrészek, 
melyek az igére építhetők vagy ahhoz vezetnek el. Nincs itt alka
lom arra, hogy az összes tárgyakat ebből a szempontból tüzetes vizs
gálat alá vegyük, de néhány gondolatot érin teni fogok.

Amikor a beszéd- és értelem gyakorlatok, fogalmazás, olvas
m ánytárgyalás, számolás és mérés, földrajz, történelem , term észeti 
és gazdasági ism eretek, rajz, ének, kézim unka és testnevelés tan 
m eneteit készítjük, m ár akkor az egyes módszeres egységeknél el
dönthetjük, hogy m elyikben tudunk minden erőltetés nélkül is vo
natkozást találni Isten  igéje feié.

Nagy hiba volna, ha m inden egyes tanításunkat valláserkölcsi 
utalással, tanulság levonásával akarnók befejezni. Nem kell m inden 
növény vagy állat ism ertetésénél kijelenteni, hogy ezt is Isten te
rem tette. Nem kell m inden olvasmány tárgyalásából vallásos tanu l
ságot kiizzadni. Nem kell m inden egyes történelm i vagy földrajzi 
leckénél a terem tő és gondviselő Isten kezem unkáját kim utatni. 
Ne túlozzunk! Ne tegyük gépiessé, sablonná az igének a tanításban 
való felhasználását, m ert ezzel többet rom bolunk, m int am ennyit 
építeni szándékozunk. Igazi evangéliumi lélek, tanítói érzék és ta
pintat úgyis m egtalálja ennek a végtelenül komolv feladatnak a 
helyes m értékét, megoldását.

Ha olyan tárgyról vagy módszeres egységről van szó, m elyben 
az ember, a föld, a term észet szerepel: álljunk arra  az alapra, hogy 
m indent az Isten terem tett. Ha eseményeket, történelm et, jelensé
geket tanítunk, akkor tudjuk azt, hogy m indent az Isten ta r t  fenn, 
intéz és kormányoz. Ha művészi vonatkozások szerepelnek a ta n í
tásban, akkor m utassunk rá arra: Isten adott az embernek érzéket 
és tehetséget a szép m eglátására, ápolására, a benne való tiszta
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örömre. Ha a testről, az em beri m unkáról, az egészségről van szó, 
akkor a biblia alapján világítsuk meg, hogy a test az Istentől belénk 
lehelt lélek temploma, a m unka és egészség kegyelem és áldás; ne 
tékozoljuk Istentől kapott drága javainkat.

Ahol a rra  az alkalom kínálkozik, vegyük elő a bibliát és olvas
sunk belőle vonatkozásokat. A biblia különben maga is nyújt tö rté
nelmi, földrajzi, beszéd- és értelem gyakorlati tanítási egységhez 
anyagot A koncentrációra kínálkozó alkalm at használjuk ki.

A káté anyagából m ajdnem  m inden értékestíhető sok esetben 
még a reális tárgyak tanításában is.

Azt a célt, hogy a biblia hassa át a tanítási anyagot, jól szol
gálják a Szeptem bertől Júniusig cim a la tt ism ert evangélikus nép
iskolai olvasó- és tankönyvek s ezekben különösen is D. Kapi Béla 
püspök vallásos tárgyú, nevelői és pásztori lélekkel m egírt kitűnő 
olvasmányai. Ha az olvasmányok ta rta lm át és m egírásának módját 
tüzetesebben m egismerjük, akkor lá tjuk  csak meg igazi értéküket, 
am int a többi olvasmány között szétosztva m indegyre szembeállí
tanak az evangélium  tanításával.

Eddigi fejtegetésünkben az evangélikus iskola célját, eszközeit, 
fegyelmezési eljárását, az evangélikus tan ító  és gyerm ek egymáshoz 
való viszonyát és a tan terv i anyag evangélium i feldolgozását vizs
gáltuk. Ezzel a kitűzött té te l végére is értem .

Csak azt kérdezem még: Van-e há t tennivalónk? Vagy pedig 
tud tuk  m indezt és cselekedtük m indezt eddig is? Azt hiszem mind
nyájan ezt felelhetjük a kérdésre: Örök m unka ez, amelyben befe
jezettség, m egállás nincsen.

Van-e szükség arra, hogy fokozzuk ezirányú tájékozódásunkat, 
tisztánlátásunkat és erősítsük tevékenységünket? Feleljünk erre az 
1939. évi egyházkerületi közgyűlés elé terjesz te tt püspöki jelentés 
megállapí tása ival:

Iskolapolitikánkat a nemzeti élet általános kultúrális síkjából 
át kell helyeznünk egyházunk lelki sikjába. Meg kell látnunk azt a 
tényleges helyzetet, hogy a külső egyház statisztikája nem egyezik 
meg a lelki egyház statisztikájával. Sokkal több a felírás szerinti 
evangélikus iskola, sem m int a lélek szerinti. Az iskola homlokzati 
felírását á t kell vinnünk lelkületének, tanító- és nevelőm unkájának 
homlokára. Átgondolt, tervszerű  m unkával növelnünk kell azoknak 
az iskoláknak a számát, m elyekről a lelki evangélikus egyház is el
m ondhatja: ez az én iskolám! Ennek szolgálatára érvényesítenünk 
kell az evangélikus pedagógia célkitűzését, nevelési program m ját, 
módszerét és eszközeit. Iskoláinkban teljes határozottsággal hivő 
egyéniségeket kell nevelnünk a külső és lelki gyülekezeti közösség 
erősítésére. M indenfokú iskolában ezen szem pontokat kell érvénye
sítenünk. Különösképpen gondoskodnunk kell tanítóképző-intéze
tünk egyházi szellemének érvényesítéséről. Ez egyszersmind rész
beni gondoskodást jelent népiskoláink evangélikus szelleméről.“

Az Isten, az egyház és az iskola könyve tehát a biblia. Enged
jük, hogy egyéniségünket formálja, m ert csak így te ljesíthetjük  a 
családban, iskolában, gyülekezetben, közéletben és belső szobában



is az evangélikus népnevelő, a tanító Istentől rendelt és emberek 
bizalmából betö ltö tt hivatását.

Ma nem  könnyű és sokak előtt nem  kedves, hanem  m egvetett 
és üldözött a m unkánk. A világ sarkaiból készül kifordulni s ször
nyű vergődése a Jelenések Könyvében m egírt utolsó íté le tre  emlé
keztet L uther kis Kátéjához írt Előszavának utolsó m ondatai az 
evangélium m unkásaira ma különösen találók. így hangzanak: Sok 
fáradság és m unka, veszedelem és kísértés, viszont kevés jutalom  
já r  ennek a hivatásnak hűséges betöltéséért. „Krisztus m aga akar a 
mi ju talm unk lenni, ha hűségesen m unkálkodunk. E rre segítsen 
m inket a m inden kegyelem Atyja, akinek legyen dicséret és hála
adás m indörökké, a mi Urunk, Jézus K risztus által. Ámen.“

(A soproni felső és alsó evangélikus egyházmegye lelkészeinek 
és tanítóinak Sopronban, együttes körzeti konferenciáján, 1940. 
április 16-án ta rto tt előadás kivonatos szövege.)
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MEGJEGYZÉSEK
A tanító a község életében. (Válasz.)

Irta: Pártay Tivadar.

Soha életem ben nem találkoztam  m ég a fenti című cikket író 
kartársam m al és egyáltalában nem ism erem , de írásából ítélve biz
tosan m erem állítani, hogy egészen fiatal ember. Nem bűnnek aka
rom  felróni a fiatalságát — Isten m entsen — , sőt! Ism erem  magam 
is azt az érzést, amikor a fiatal ember lelkében túlbuzog az alkotás 
vágya és valam i kényszeríti, hogy leírja a feltörekvő gondolatait.

Azonban vannak dolgok, amiket nem  lehet rövid idő alatt 
tisztán m egítélni, különösen akkor, am ikor az iskola erre  elő nem 
készítette, a környezete pedig term észetesen egyirányba akarja  be
folyásolni.

Kedves Ifjú  Barátom! Egy ilyen nehéz problém a a politika. 
M agyarországon általánosan elterjedt balhiedelem , hogy a politiká
hoz nem kell előtanulm ány, nem kell tudás. Öh, micsoda éktelen 
naívság ez! Kevés olyan dolog vagy — úgy m ondjam  — foglalkozás 
van, amelyhez annyi előképzettség, tanulás, tudás szükségeltetik, 
m int a politikához. Már a komoly politikusokra gondolok, m ert pa
dot verni, hallgatni, esetleg pár üres szólamot hangoztatni, ehhez 
persze nem kell tudás, de ez nem is politika.

Engedje meg nekem a Cikkíró Barátom , hogy egyetm ást szól
jak  cikkéhez. M ár csak azért is m egengedheti nekem ezt, m ert mint 
öreg politikus (ha korra nem  is vagyok öreg), bukott képviselő, stb., 
valamicske tapasztalato t szereztem  e téren .

A könyvekről mondja, hogy az olcsó könyvtár értéktelen, stb., 
könyveit ki kell irtani. Szabad legyen megjegyeznem, hogy inkább 
olcsó könyveket kell adni, m ert az olcsóság nem  jelenti egyúttal az 
értéktelenséget is. 7— 10 pengős értékes könyveket nem tud  a falu
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venni (azt hiszem, még Kollégám sem, m agas fizetéséből), de le
hetne 10—20 fillé rért nem csak cowboy regényeket terjeszteni.

Ugyanitt kell megemlítenem, hogy a felekezeti békét, m elyért 
— nagyon helyesen — síkraszáll, nem igen tu d ja  tartani, ha a nép
művelési előadásokon, vegyes vallásé, községben, az evang. sajtót 
ajánlgatja, m int írja.

De ezek u tán  következik csak a cikkben a politika, amely 
m iatt én is to llat ragadtam .

Feltűnően hangoztatja Ifjú  Barátom a ,.Függetlenség“ terjesz
tését. Ne haragudjon meg a következőkért, de higyje el, jóakarat 
szól belőlem, aki magam is közreműködők újság gyártásában jó- 
nevű politikai lapnál.

Szabad legyen megem lítenem  valam it. A miskolci M agyar Jövő 
c. fajvédő napilapot szerkesztette valam ikor Hubay Kálm án bará
tom, később tő lünk az ugyancsak miskolci liberális Reggeli H írlap
hoz ment, am elyik tudvalévőén 100°/o-os zsidólap volt. Innen került 
a „Függetlenség” élére s onnan a M agyarsághoz, stb. Tehát egy 
időben a Függetlenség az ő szellemi intenciói szerint készült!

A lapot em berek csinálják. Látja, Kollégám, ez meg az én vé
leményem, tehá t nem  lehet a Függetlenség terjesztését úgy beállí
tani, m int becsületbeli kötelességet, m ert dacára ellenvélem ényé
nek, én is becsületesnek érzem magamat.

Nem akarok részletesen foglalkozni a cikkel, de azért meg kell 
említenem, hogy a rádión való cigányzene hallgatását sem lehet 
ilyen kategorikusan eltiltani: „Ne hallgassák!“ Vájjon m iért? Bár 
soha se adna a rádió értéktelenebb és rosszabb dolgot, m int a ci
gányzene! Az egész nap kem ény m unkát folytató falusi fiatalság is 
megérdemel egy kis könnyebb szórakozást, m int pl. a cigányzene.

Nem lehet tán  egészen szerzetesi módon nevelni őket, m ert ez 
épp úgy elriasztja  őket, m int ,,az előadó készületlensége“ . No és 
szerintem  a cigányzenének is van nem kis nevelő hatása.

A képviselőtestületi tagság nem a jegyző jóindulatától függ! 
Ezt m ár kereken tagadom, sőt bevallom, felháborít, hogy ezt a ki
jelen tést egy tanítótestvérem  szájából kell hallanom. Tudtommal a 
képviselőtestületet a község adófizetői v á l a s z t j á k !  Hát kérem, 
en is tagja vagyok, sőt a törv. hat.-ban is tag  vagyok, sőt a gazdas. 
bizotts.-ban is tag  vagyok, sőt az 1939.-i orsz. gy. választásokon 
6500 szavazatot kaptam  a korm ánvpárt jelö ltje, a várm. főjegyző 
6528#szavazatával szemben és m indenütt e l l e n z é k i  voltam  és 
vagyok ma is.

Nem a jegyző és nem a várm egye jóindulata, hanem a népem 
szeretete és m unkám , sok és kem ény harcom , melyeket értük  vívok 
nap-nap után, — ju tta to tt oda!

És ma m ár (épp a m últ héten) az á lta lam  irányított nép aka
ra ta  nyomán kerü lt oda a bíró is, a törv. bíró is, sőt az utolsó hites 
is, szemben a jegyző ú r akaratával. M ert nem biztos az, hogy a 
jegyző csalhatatlan és csak ő akarhat jót. Pedig én nem terjesztek 
Függetlenséget. Nem kérkedésből m ondtam  el ezeket, csak azért, 
hogy bebizonyíthassam példával, m ennyire mehet a tanító  a saját 
becsületes, meg nem  alkuvó m unkájával is anélkül, hogy állandóan



89

hajto tt gerinccel, hajlongva sündörögne a nagyok és vélt nagyok 
árnyékában.

Hol van a logika, am ikor Kollégám azt mondja, ne legyen a 
lanitó  kortes, stb., ugyanabban a bekezdésben pedig kijelenti, hogy 
a kormány á lta l kívánt szervezés hazafiúi kötelesség. Ugyan kérem! 
7 évig voltam  szervező titk á ra  egy nagy ellenzéki pártnak  Felső- 
magyarország'on, nyugodtan kioktathatom  tehát Ifjú  Barátom at, 
hogy a szervezés nem más, m int a korteskedések láncolata és azok 
eredménye.

De úgy látom, a cikk odatendált, hogy a tanító részére a m in
denkori hatalom  képviselőihez való dörzsölődzés és azok számára 
való korteskedés hazafiúi kötelesség, azzal szembehelyezkedés, el
lentm ondás pedig m indenesetben elítélendő, sőt becsületbe ütköző 
cselekmény. Ez egy kicsit sok.

Engedtessék meg nekem, hogy egy példát m utassak arra nézve, 
m ennyire nem  könnyű dolog a politikában tisztán látni; mégha 
tiszta szándék vezet is valakit, a politikai gyakorlatlanság, já ra tlan 
ság folytán nagyon tévedhet.

Mi lesz, kedves Kollégám, ha a Függetlenség az uralom ra tö
rekvő, cseppet nacionalista eszméket kezdi hirdetni egy egyszerű 
m iniszteri szem ély változás esetén? Végig fogja rohanni a szerzett 
előfizetőket, hogy „az Istenért, most m ár rendeljétek le ezt a 
lapot!'“? Vagy ha beszervezi a pártot és kiderül, hogy akiknek a ré
szére szervezte, nem is olyan jó magyarok, m int azt ifjúi, tiszta lei
kével és hiszékenységével h itte  szép beszédek, hangzatos szólamok 
nyomán?

Egyben van igaza! Idézem  írását: „a m agyar rögnek ura kizá
rólag csak m agyar lehet!“ Ez ma m inden tisztességes és m agyar 
hazalakónak a véleménye kell, hogy legyen. Ezt hirdesse és akkor 
nem fogja bántan i soha a lelkiismeret, hogy kihasználták az ifjúi 
lelkesedését és hiszékenységét.

Szervezze a falu népét, de ne egy párt részére, hanem  m ert 
szervezettségben, összefogásban van az erő.

A jóakaratú  dilettantizm us nagyon sokszor ronto tt már és 
nagyon sok lelkiism eretfurdalást okozott.

Bár bizonyos egyoldalúság m utatkozik a cikkíró felfogásában s 
m indenben nem  helyeseljük azt, közöljük az érdekes kérdés meg
világítása és tisztázása céljából (Szerkesztő).

Adakozzunk a Gyógyházra!

Gyógyházalapunkra egyéni adományok és testületek hozzájáru
lása címén mindeddig 1932.84 P érkezett, a kemensaljai egyház- 
megyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. Szeretettel kérjük  a kar
társakat és testületeket, karo lják  fel jövő intézm ényünk eszméjét és 
küldjék adom ányaikat postautalványon Várkonyi Endre pénztáro
sunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. Az adományokat lapunk
ban köszönettel nyugtázzuk.
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EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
A soproni evangélikus liceum (előbb tanítóképző-intézet)
I. osztályába szóló felvételi jelentkezéseket Főtisztelendö és Nagy
m éltóságú D. Kapi Béla Püspök Úrhoz, Győr, címzéssel, az intézet 
igazgatóságához (Sopron, Képezde-u. 14. sz.) kell megküldeni. Mel
lékletek: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. A közép- v. polgári
iskola IV. osztályáról szóló félévi értesítő másolata. (Az évvégi bi
zonyítványt is tartalm azó Tanulm ányi É rtesítő t kézhezvétel után 
pótlólag kell megküldeni.) 3. Aki bennlakást kér, az ú jkeletű  ható
sági orvosi bizonyítványt, 4. aki kedvezm ényt kér, az ú jkeletű  ha
tósági vagvoni bizonyítványt is m ellékeljen a szülők vagyoni hely
zetéről. 5. K ét tan ú  által a lá írt szülői nyilatkozat arról, hogy a 
tanu lóért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak.

A jelentkezési ira t és a m ellékletek bélyegm entesek.
A líceum érettségi bizonyítványt ad, m elyekkel a m ajd meg

nyíló tanítóképző-akadém iára és mindazon pályákra lehet m enni (a 
tudom ány- és a m űegyetem  kivételével), am elyekre a középiskolai 
(gimnáziumi) érettségi bizonyítvány jogosít.

A tanítói pályán m utatkozó hiányok a biztos elhelyezkedést ki
látásba helyezik ezen a pályán.

Az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást ad az intézet igazga
tósága.

Eötvös-emlékünnep.
Báró Eötvös József halálának 70. évfordulóján, február 2-án 

kegyeles em lékünnepet rendezett a M agyarországi Tanítók Eötvös- 
a lap ja  a M agyar Tudományos Akadémia heti üléstermében.

Az ünnepségen az Éötvös-családot Eötvös Roland és Ilona 
bárónő képviselte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  
részéről dr. Boreczky Elemér min. tanácsos jelen t meg. Az ünneplő 
közönség sorában helyet foglalt dr. vitéz Barnabás István és dr. 
Boldis Dezső tanügyi főtanácsos, dr. Hegedűs István, Bolyos István, 
Rusznyák Béla tanügyi tanácsos, Csontai Győző tanügyi titkár, 
Drózdy Gyula korm ánytanácsos, a N éptanítók Lapja szerkesztője, 
K ehrer Károly és Kohányi Gyula ny. kir. tanfelügyelő, L u tto r Ig
nác gimn. igazgató, Ekamp Nándor főv. iskolafelügyelő.

Elküldötték kipviselőiket a különböző tanügyi egyesületek is. 
Az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület részéről Rákossy Zoltán polg. 
isk. felügyelő-igazgató, elnök és Castiglione László szfőv. polg. isk. 
igazgató, a M agyar Tanítóegyesületek Egyetem es Szövetsége részé
ről Berkényi K ároly elnök, az Áll. Tanítók Orsz. Egyesülete részé
ről Galla Endre elnök és K erék Péter fő titkár, a Községi Tanítók 
Orsz. Egyesülete részéről vitéz Papp Gyula elnök és A lbert Lóránt 
fő titkár, a Budapesti Tanítóegyesület képviseletében dr. Stolm ár 
László elnök, a M agyar Tanítók Otthona nevében Jovicza Sándor 
elnök, vitéz Gévay Károly és Rácz János igazgatósági tag, a Buda
pesti Tanítók és Tanárok Segélyző Egyesületétől Kindlovits Pál el-



nők, Ferenczy József és Geréb N ándor alelnök, Egedy István főv. 
igazgató és még sokan a tanügyi közélet vezető féríia i közül.

E ljö tt a VII. kér. áll. tanítónőképző intézet növendékserege Mol
nár Oszkár tanítóképző int. főigazgató vezetésével, továbbá az I. 
kér. áll. tanítóképző in t. V. évfolyam a Tanai A ntal tanár vezetésé
vel. Jelen  volt az Eötvös-alap elnöksége teljes számmal.

Háros A ntal elnök m egnyitója u tán  dr. Kem enes Illés tan k erü 
leti kir. igazgató m ondotta el ünnepi beszédét. Előadásában feltárta  
Eötvösnek műveiben rejtőző istenadta pedagógus lelkét és nagy gon
dolatait iránym utató  fáklyafényként állította a jobb és szebb jövőt 
építő tanítóság elé. Előadásának poétikus szépségét és gazdag ta r 
talm át percekig tartó  ünnepléssel köszönte meg a hálás hallgatóság.

Az ünnepély bensőséges hangulatát nagyban emelte Eötvös: 
..Szeretném én . . . “ cím ű költeménye, melyet Daczó Jolán leány
líceumi II. o. növendék szavalt el m ély  átérzéssel. Az ünnepélyes
séget teljessé tették  a VII. kér. áll. tanítónőképző in tézet énekkarának 
művészi színvonalon előadott énekszámai. A szavaló és az énekkar 
tökéletes szereplését hosszantartó tapssal jutalm azta meg a ha ll
gatóság.

A „Vasmegyei tanító-egylet“ megalakulása.
Könyvtárrendezés közben kezembe akadt a N éptanítók Lapjá

nak első évfolyam a (1868). Nem a kíváncsiság, hanem  inkább a fel
fedező izgalma fogott el, amikor a kékborítású, félkem énykötésű 
könyvet átlapoztam . Sok érdekes dolog olvasható benne. Népokta
tásunk alaptörvénye, a 38. t.-c., annak  képviselőházi vitája, a k i
rályi jóváhagyásról és a kihirdetésről szóló tudósítás.

Ez az évfolyam élénken elénktárja  azt a mozgalmas életet, 
m elyet báró Eötvös József kultuszm iniszter állított tapra, és heví
tett, hogy az egy folyton égő és fokozódó szent üggyé, a m agyar 
népi kultúra ügyévé vált.

Egy tudósításban arró l olvashatunk, hogy a m iniszter bizottsá
got hívott össze a tankönyvek szerkesztésének megbeszélésére. 
Ennek tagja volt Pálfy József tanítóképző-intézeti igazgató is.

Több felhívás, köztük az első, a miniszteré, tanítóegyesületek 
m egalakítására szólítja fel a pedagógusokat. A legfelsőbb helyről 
történő felhívásnak eleget is te tt a tanítóság. Sorra érkeznek az 
egyesületek m egalakításáról szóló jelentések.

A vasmegyei tanítóegylet 1868 novem ber 18-án alakult meg 
Felső-Lövőn. Jegyzőkönyvét Schmidt G yula titkár, reálgim názium i 
tan ár küldi be a N. L.-nak. A jegyzőkönyv a száraz tények  felsoro
lása m ellett sem hallgathatja  el azt a nagy örömet, m ely a megala
kuláskor a jelenlevőket eltölti. „Szívünk óhaja valahára  teljesült. 
M egalakult a vasmegyei tanítóegylet.“ A zután röviden elm ondja az 
előzményeket.

Két fontos dolgot tudunk  meg a jegyzőkönyvből. Egyik az, 
hogy az egyesület általános jellegű, m ert az alapszabályok szerint 
„az egylet felekezet nélküli, és minden tan ító t, nevelőt és nevelést 
előmozdító férfit valláskülönbség nélkül befogad“. A másik, amit 
m egtudunk, hogy evang. férfiak  hívták életre . Elnöke az ev. tanító-

91



92

képző in tézet igazgatója, Jausz György lett. T itkára, a már em lített 
ev. gimnázium i tanár, Schmidt Gyula, alelnöke pedig Eitner János 
lövői tanító . A választm ányban még egy ev. tan á rt találunk. Neu
bauer Jánost. A többi nevek is igen ismerősek, de vallásuk a jegy
zőkönyvből nem tűn ik  ki.

Á  mozgalomnak evang. érdekét alátám asztja Kirchknopf M á
tyás ev. esperesnek személyes jelenléte, valam int a Karsay szuper
intendensre mondott felköszöntő is. Katolikus lelkészek jelenlétéről 
nincsen szó a jegyzőkönyvben.

K ét kérdésre kellene feleletet kapnunk! 1. Ez az „általános“ 
egyesület jogilag elődje-e a m ostani Vasmegyei Általános Tanító- 
egyesületnek? 2. A fen t em lített evang. kezdeményezésből követ
keztetve, nem alakult-e  át ez az egyesület a később oly élénk egye
sületi é letet kifejtő felső-vasi ev. egyházmegyei tanítóegyesületté?

Lehet, hogy e nyito tt kérdésekre sikerült feleletet kapnunk.
Kertai János

a Dunántúli Ev. Egyhá'.kerületi Tanítóegyesület főtitkára.

A Soproni-alsó Evangélikus Egyházmegyei Tanítóegyesület
m árcius hó 27-én Bükön gyűlést tarto tt, m elyre a következő m eg
hívót bocsátotta ki:

M e g h í v ó .
A Soproni-alsó Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület m árcius 

hó 27-én (csütörtök) d e. 9 órai kezdettel Bükön, az evang. iskolá
ban gyűlést tart, am elyre egyesületünk tag jait és az evang. vallás- 
ok tatás iránt érdeklődőket tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. Reggeli áhítat.
2. „Jézus m egkísértése“ . Gyakorlati b ib liai-történeti tanítás. 

T a n ít- Buti Sándoi vásárosfalui tanító.
3. „Isten a test és a lélek ajándékozója“ . Gyakorlati kátétan i- 

tás. Tanít: Mészáros Ernő büki tanító.
4. Beszámoló dr. Ajkay István egvházmegyei felügyelő ú r val

lástanítási pályázatának eredm ényéről.
5. Az új vallástani tankönyvek és az osztatlan evang. iskola. 

Előadó: Koczor P’erenc iobaházai tanító.
6. Esetleges indítványok.
7. Himnusz.
Vásárosfalu, 1941. évi m árcius 14-én.

Buti Sándor s. k., elnök.

Felhívás. Előfizetőink között —- sajnos —-  többen még évekről 
hátralékban vannak az előfizetéssel. Nagyon kérjük s a legnyom a
tékosabban felhívjuk igen tisztelt előfizetőinket, lássák be lapunk 
nehéz anyagi helyzetét, m éltányolják annak magas színvonalát 
azzal, hogy pontosan beküldik az előfizetési díjat. Folyó évre is kér
jük  az előfizetést. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénz
tára , Cegléd, 42.523. csekkszám. Az egyesületi tagsági d íjakat kér
jük  Várkonvi Endre pénztárosunk címére: Budapest, B éesikapu-tér 
9. szám.
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KÖNYVISMERTETÉS
A kérdező gyermek. Csoknyay József dr. tanítóképzőintézeti 

tan á r könyve.
A gyerm ek kérdéseinek nevelés-lélektani vizsgálatát ta lá ljuk  e 

tudományos m unkában. Iskoláktól, szülőktől gyűjtött anyagot bon
col lélektani alapon, m ajd tarta lm i és alaki szempontból veszi vizs
gálat alá a kérdéseket. M egvilágítja a kérdés szerepét a gondolko
dási folyam atban. M egállapítja, hogy m inden életszakasznak meg
vannak a m aga sajátos gondolkodási indítékai. Minden gyerm ekben 
kifejlődik a fogalmak rendezése u tán  érdeklődő stereotyp kérdés
feladás (kérdezés). A gyerm ek legtöbb kérdése a „mi?“ A kérdések 
egyik másik kategóriája az okiság utáni kérdezés.

Behatóan tárgyalja  az érdeklődés és a kíváncsiság kérdését. 
Majd a kérdések tartalm i elemzésénél foglalkozik a kérdések tá r
gyával. M egállapítja, hogy individuál-psychologiai szempontból az 
érdeklődés központjában élettani, term észettani, technikai s vallási 
területek  állanak. Érdekes a kérdések alakjának fejtegetése.

A III. fejezet „A gyerm ekkérdések pedagógiai vonatkozásairól“ 
szól. Elsősorban a kérdező gyerm ek- és a felnőttről. A felnőtt- 
(szülő) gyerm ek viszonylatban jellemző szülőtípusokat m u ta t be. 
Megvizsgálja: miféle feladat háru l a felnőttre a gyermek kérdései
vel kapcsolatban. Kimondja, hogy a szülő a gyerm ek kérdéseit a 
bontakozó elme term észetes m egnyilatkozásának tekintse. „Nekünk 
kell beilleszkednünk a gyerm ek gondolatvilágába s így segítségére 
lennünk, hogy saját maga ta la lja  meg azt az ú tat, amely em beri 
feladata, célja felé vezeti.“ Fontos megállapítások vannak „Az ér
deklődés szerepe a nevelésben“ c. fejezetben. E szerint a pedagógiá
nak két részterülete foglalkozik behatóbban az érdeklődés nevelés- 
tani szerepével: a tantervelm élet és az általános módszertan. Vizs
gálja, hogy m iként lehetünk tek in te tte l a művelődési anyag kivá
lasztásában és elrendezésében az érdeklődés szerepére, m ajd pedig, 
hogy az anyag feldolgozása közben hogyan érvényesíthetők a g y e r
mek érdeklődésének lélektani törvényei.

Külön érdekes fejezetet szentel a munka a gyerm ek azon kér
déseinek. am elyeknek tárgya az eredetproblém a. E nehéz kérdés 
m egoldását helyes pedagógiai érzékkel, tudományos alapossággal 
tárgya lja  s megjelöli a megoldás helyes módozatait.

Dr. Csoknyay m unkájának olvasása m inden hivatásos nevelő 
szám ára sok haszonnal jár. Helyes, széleskörű átfogó tárgyszem lé
lette l eligazítja a szülőt és nevelőt egy olyan terü leten , ahol m in 
denki szemben találja  magát a sokszor felvetődő pedagógiai esz
m ékkel: a gyerm ek kérdéseivel. Nemcsak tudom ányos gyerm ek- 
tanulm ányi, lélektani és nevelési eszm ék tisztázódnak az ember lel
kében e könyv elolvasása után, hanem  a gyakorlati nevelő: a szülő 
is feleletet talál sok, addig előtte ism eretlen neveléslélektani k é r
désre. M eglátja szülői feladatát s a gyerm ek kérdéseivel kapcsolat
ban teendőit.
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A 86 oldalas könyv lapunk szerkesztőségében vagy dr. Csok- 
nyay József tanítóképzőintézeti tan á r címén rendelhető meg 2 P-s 
árban.

Bakó József: Mélybe — mégis fölfelé. Versek.

Bakó Józsefet nem kell bem utatni olvasóinknak. Jó neve van 
m ár a m agyar irodalomban is. Helyet kíván és talá lt ott eddigi köl
tői, írói munkássága. E verskötete tehetsége izmosodását tükrözi 
felénk. „Elakadt pehely“ címmel ír önmagáról mélységekben járva 
s onnan az ihlet szárnyain mégis fölfelé szállva. Sokszor kesernyés 
daccal néz szembe életének sok mardosó gondjával. Talán az élet 
nagy ellentétei ind ítják  lelkét a legmegrázóbb költői m egnyilatko
zásokra. Ilyen: Ahogyan iszom c. verse.

„Testvérem  a csői pásztor,
Tegnap vele heverésztem ,
Nevelő apám  a püspök, 
nála vagyok vendégségben.

Titkok titka, de m ély-pont, 
hol a pásztorok szunnyadnak.
Á lm odunk a magasságról, 
am ely ébren lá thatatlan , 
engem néznek, ahogy iszom 
poharam ból a m agasban.”

Megkapó kép: A két inas. Önvallomás: „Ügy m ondják“ és 
„Nem akartam “, m ert kim ondja nyíltan: „A világot feste tt já ték
ként, néha bizony csak úgy kezelem.“ Vagy:

„Bocsáss meg nekem, falunk szegénye! 
mivel egykor én is belédm artam ; 
negyven év lépcsőjén sírom m ost el, 
hogy gyermek voltam , meg éhes is, 
de szívemmel én nem  akartam .”

Néha azt hisszük, hogy valóban „Form ák és vonalak játéka“ 
verselése, ami a kötet második verscsokrának a címe. K önnyen bá
nik a formákkal, szavakkal, m int olyan költő, akinél a verselés nem 
becsvágy vagy hírnév kérdése, hanem  lelki szükséglet. O tt is költői 
meglátások állnak előtte, ahol más ember nem  lát költői gondolatot. 
Az egyszerű nép világa, a szegénység vonásai, anélkül, hogy bántó szí
nekkel emelné ki azokat, a kedvelt megnyilatkozásai. „Asszony“ és 
„Szemben az otthonnal“ cím a latt sorakoznak talán a legnagyobb 
mélységekből feltörő, nem egyszer nyers erővel, de sohasem m ester
kélt, hanem  mindig az őszinte lélek szárnyalásával viharzó érzé
sek és gondolatok.

Üti benyom ásait tisztavizü forrásként csurgatja felénk a „Fény
képek” c. sorozat. „Uzsoknál” m egkérdi:

Vízesés súgd meg most nekem, milyen is volt akkor a bátyám , 
m ikor átm ent az élet határán!

A faluról városra kívánkozott pirospozsgás, szegény rokonleány: 
„Roszka“ tragédiája az, hogy ifjúságát és kedvét beleszőtte a gé
pekbe a „A lelkében élt rétek  helyett m ár villany virágok nyílnak“. 
„Ritkán nevet csak, néha köh in t” „S édesanyjának sírva súgta, amit
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elsírtak m ár olyan sokan ... És egy falucskát láttak, ahogy vágyódó 
szívükön átrohan.” „A dy” az utolsó vers tárgya. A rokonlelkek 
hangja zeng a sorokból:

„Egyre többet állok szavaidnál,
S érzem, miből és m ié rt terem tek.”
„Mint pincelépcsőn, feléd úgy megyek, 
így mélybe tartok  — mégis fölfelé.”

Bakó József könyve a kendőzetlen, magát a mélységekben is 
kereső lélek költészetének hangja és m int a m agyar élet sokat- 
ígérő magvetése, áldott m unkát je len t mindazok szám ára, akik kere
sik a mélységeket, m ert vele e lju tnak  onnan fölfelé, a költői m eg
látások világának magasságába.

Bakó József tanító testvér verskötete értéke a nem zeti életnek, 
m ert értéke a m agyar irodalomnak. A szerzőnél (Békéscsaba, Knezich- 
utca. 7.) 2 P -é rt kapható. S.

Tanítőírók és költők bokrétája. G yűjtötték  Kiss József és Könnyű 
László. — 68 m agyar tanító-író  és költő munkáiból gyűlt egybe e 
valóban színes bokréta. Beérkezettek és kezdők m unkája, biztosan 
szárnyaló és csak szárnypróbálgató lelkek m unkája egyaránt ott 
sorakozik a sok bájos prózai és verses szentel vény ben. D unántúl és 
a Felvidék, Erdély és az Alföld költői mind megszólalnak benne s 
külön ízét adják a kötetnek. Tájak és emberek, a világháború legen
dás alakjai, a vidék m agyarjai, m int jellegzetes népi rajzok tárgya 
áll elő ttünk és színes képpé szövődik a könyvben. Igaza van az 
„Előszónak” . E mű szimbólum! Az idősebbek és a fiatalok, a befutot
tak és a kezdők, az anyaországbeliek és a visszatért testvérek, az 
írók és olvasók összefogásának szimbóluma. „Az utolsó” szó elárulja, 
hogy a szerkesztők gazdag könyvről álmodtak, m elyet a m agyar 
tanítók lelke boronáit egybe a szellem virágos rétjén. A m egnagyob
bodott haza legnagyobb szellemi m unkástáborából most csak a szó 
szerelmesei gyülekeztek egybe. A beérkezettek magukhoz ölelték a 
lelki u tak  kereső vándorait. Valóban ezt jelenti ez a könyv. Bár a 
könyvbe beleálm odták szobrok, képek és dalok fényképeit is, most 
csak a fehér mesék, tarka történetek és szivárványszínű versek jelen
hettek meg ebben. Szimbólum a könyv más tekintetben is. A tanítói 
lélek sokoldalúságának, m agasrendűségének szimbóluma. Örömmel 
tölti el lékünkét az a tudat, hogy gazdag lelkek és kiváltságos tehet
ségek szimbóluma.

M egrendelhető: Kiss Jószef áll. gyakorlóiskolai tanítónál, Jász
berényben. S.

Most jelent meg Herényi B. János tanító társunk újabb nagy
sikerű népszínm űve, a „Borúra derű” . E zam atos m agyarsággal meg
írt, üde falusi tö rténet szereplői élethűek, elevenek. M eglátszik a 
darabon, hogy írója a gyakorlat embere, aki m unkájában felsora
koztatta m indazt, ami a falusi színm űveket érdekessé és kedvessé 
teszi. Szívből örülünk Herényi kartá rsunk  új darabjának és m ele
gen aján ljuk  olvasóinknak a kifogástalan erkölcsi értékű darabot. 
M egrendelhető Kókai Lajosnál, Bpest, IV., Kam m erm ayer K.-u. 3.
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Magyar Tanítók Évkönyve 1941 42. tanévre. Szerkeszti: Bene 
Lajos. —  A szokásos gazdag tartalom m al, kb. 20 nyom tatott ív te r
jedelem ben, csinos vászonkötésben jelenik meg f. év m ájus hónap
jában ez a bevált könyv. Tekintettel a visszacsatolt részekre, össze
foglalóan tárgyalja a tanítók jogait, kötelességeit, illetm ény- és nyug
díj ügyeket. Az iskolák igazgatásával, vezetésével és különböző ked
vezményekkel, a legújabb törvények és rendeletek figyelem bevéte
lével foglalkozik. A visszacsatolt keleti és erdélyi részek tanitóinak 
cím tárát hozza. A m ű bolti ára 5.— P  lesz. A k ik  április 10-ig elő- 
jegyzik, 3.90 P kedvezm ényes áron szerezhetik meg  (Budapest, VI., 
Ö-utca 27. sz.).

Szülői értekezletek és a szülők látogatása. Szerkeszti: Bene 
Lajos. — Hézagpótló m unka. A szülői értekezletek szervezésére és 
vezetésére nyújt ú tm utatást s gazdag anyagot tartalm az kiváló 
pedagógusok tollából az előadásokra. Részletes ú tm utatást ad a szü
lők látogatására nézve. A m unka kb. 10 nyom tatott íven jelenik meg 
a jövő hónapban. A m unka bolti ára 3.— P lesz. Akik április 10-éig 
előjegyzik, 1.90 P kedvezm ényes áron szerezhetik meg  (Budapest, 
VI., Ó-utca 27. sz.).

Dr. Takács Gyula tanügyi s. titkár: A népiskola igazgatása c. 
zsebkönyve az igazgatók, tanítók és iskolaszékek nélkülözhetetlen 
irányítója. Beszerzését a vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr, az 
egyházmegyei és tankerü leti főtanfelügyelőségek ajánlják. Kapható: 
UNIÓ nyomda és könyvkiadó szövetkezetnél, Komárom, Nádor-u. 29. 
Ára csomagolással és portóval együtt 3.20 P.

Anyáknapi jelenetek kisebbeknek, nagyobbaknak nagy válasz
tékban, 40—50 filléres árban. Kaphatók Evva Leona tanítónőnél, 
Ózd, Borsod m.

„Tornára fel!“ — Zenés, dalos tornajátékok, m agyar táncok, 
tornaünnepélyekre és vizsgákra. Teljes műsorok, be- és elvonulási 
tervek, indulók, 40 m agyarnóta és induló hangjegyével. Több ism ert 
gyakorlati tanító m unkája nyom án szerkesztette P arragh  László. Ára 
3 pengő. Lapunk előfizetőinek 10°/o engedmény. M egrendelhető: Ma
gyar Ünnep könyvkiadóvállalatnál, Szeged. Postafiók 18. sz. Posta
takarékpénztári csekkszámla 26.297. Portóm entes szállítás.

Az újabban sűrűén megjelenő hasonló m unkák között is kiválik 
e könyvecske ügyes, gyakorlatias irányával. Tetszetős, magyaros r it
m usú gyakorlatok s ünnepi számok sorakoznak a valóban nagy ráte r
mettséggel szerkesztett m űben egymás mellé. Az énekkel kisért 
szabadgyakorlatok m ind olyanok, hogy m utatósak és könnyebbek, 
m int más hasonló m unkákban talál az ember. Leírásuk s ennek alap
ján  m egtanításuk így gyorsan m egtörténik s kevesebb fáradsággal 
is tetszetős és valóban élvezetes ünnepi tornagyakorlatokat lehet 
velük bem utatni. A gyerm ekek így örömmel, szívesen végzik az 
egyes számok m ozdulatait, könnyen e lsajátítják  azok ritm usát.

A jól használható könyvet bátran  s bizalommal ajánlom  kartá r
saim szíves figyelmébe.



97

HÍREK
Felhívás. Az Egyesült Női Tábor a 

nyár folyamán az egész ország terü le
tén sokszáz Gyermekkertet állít fel. A 
jelentkező vezetők részére 1—3 hetes 
díjtalan tanfolyamot rendezünk. (Be- 
iratási díj 5 P.) A Gyermekkertek
szakképzett vezetői szabadjegyet, la
kást, ellátást és havi 50 P tiszteletdíjat 
kapnak. Felhívjuk az okleveles óvónő
ket, elemi iskolai tanítónőket, valamint 
a középiskola 8 osztályát végzett 
leányifjúságot, hogy központi irodánk
ban (Eskü-út 6. sz.) személyesen vagy 
írásban jelentkezzék. A személyes je 
lentkezésnél szükséges okmányok: szü
letési anyakönyvi kivonat, óvónői, 
tanítónői oklevél, illetve érettségi bizo
nyítvány. írásbeli jelentkezés esetén 
kívánt adatok: születési év, hely, val
lás, oklevél kelte. Kevésszámú je 
lentkező esetén a tanfolyamra felvételt 
nyerhetnek az óvónő-, illetve tanítónő
képző intézetek utolsó évfolyamát 
végző növendékek is.

Esküvő. Bérces Ilona és dr. Szath- 
máry József folyó évi március hó 8-án 
este 7 órakor tartották esküvőjüket a 
balassagyarmati evangélikus templom
ban.

Igazgatói kinevezés. D. Kapi Béla 
püspök, Papp Sándor sömjénmihályfai 
tanítót az igazgatói címmel tüntette ki. 
Az erről szóló okiratot az egyházme
gyei elnökség meleg ünneplés kísére
tében adta át érdemes tanítótestvé
rünknek.

Súlyos gyász érte lapunk m unkatár
sát: Simon Lajos hácsi igazgató-tanítót, 
neje elhunytéval. A család a követ
kező gyászjelentést bocsátotta ki: 
„íme én maghalok, de az Isten ve le
tek lesz!" (Móz. I. 48:21.) Simon Lajos 
mint férj, Simon K. Aranka, Irénke, 
Lajos és Zsiga, mint gyermekei, Simon 
Zsigmond, mint após és az összes ro
konság nevében fájdalomtol összetörve 
tudatják, hogy a szeretett, jó és hű 
feleség, a legjobb édesanya, ill. meny, 
testvér és rokon: Simon Lajosné szül. 
Imre Katalin, életének 45., boldog há
zasságának 28. évében f. hó 15-én 
hosszú, kínos, de áldott türelemmel vi
selt szenvedés után az Urban csende
sen elhunyt. Drága halottunk hült te 
temét f. hó 18-án d. u. 2 órakor kísér
jük az ev. tanító udvarból az evangé
likus keresztyén anyaszentegyház szer
tartása szerint a hácsi evangélikus 
temetőbe. Hács, 1941 március 15. Fel

támadunk! „Csak az Istenben nyug
szik meg lelkem, tőle van az én sza
badulásom, csak Ö az én kősziklám." 
Zsolt. 62, 2:3.

Lux Elek szobrászművész, az Orsz. 
M. Kir. Iparművészeti Főiskola r. ta
nára, stb. február 26-án délelőtt ‘A ll 
órakor visszaadta nemes lelkét Terem
tőjének.

Az Országjárás márciusi számában 
dr. Balogh Ernő egyetemi tanár érde
kes nyilatkozatban ismerteti az erdélyi 
vendégforgalom fellendítésének előfel
tételeit. Dr. Pásztory Ödön miniszteri 
tanácsos az állami fürdők bérbeadá
sának kérdését ismerteti A lap eredeti 
tudósításban számol be arról, miért 
nem lehet egyelőre a filléres gyorso
kat megindítani. Ismerteti az Ország
járás az IBUSz húsvéti utazásainak 
programját, beszámol arról, hogy szé
kely vendégházak épülnek a Maros és 
az Olt forrásainál és hogy biztosítják 
a Balaton élelmezését és ellenőrzését. 
Színes riport ism erteti a jugoszláv ven
dégek budapesti élményeit. A hajdú- 
szoboszlói fürdő-ügy állásáról Veress 
Béla fürdőigazgató nyilatkozik a lap
ban, amely számos érdekes cikkével, 
gazdag hírrovatával egyetlen hírszol
gálati szerve az idegen- és vendégfor
galmi intézményeknek. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: IV., Párisi-u. 1.

Húsz éves a Társadalomtudomány. 
Most jelent meg a Társadalomtudo
mányi Társulat magas színvonalú szo
ciológiai folyóiratának 172 oldalas ju 
bileumi száma a szokottnál is gazda
gabb tartalommal. Az új szám cikkei
ből felemlítjük a következő nagyobb 
tanulmányokat. Dékány István: Nép,
nemzet és állam viszonya ma, Kornis 
Gyula: A társadalmi lélek és a tudo
mány tükrében, Horváth Barna: A jog
szociológia útja, Czettler Jenő: A grár
állam vagy ipari állam és a háborús 
gazdálkodás, Imre Ilöna: Társadalom- 
és szociálpolitika. A Figyelő rovatban 
nagyobb cikkeket írtak Trócsányi 
Dezső, Neubauer Gyula, Horváth Barna, 
Erdei Ferenc, Hegedűs József, Bíbó 
István és Borbély Mihály. Az évenként 
öt nagy számban megjelenő Társada
lomtudományt a Társulat tagjai telje
sen díjtalanul kapják. M utatványszá
mot és tájékoztatást a tagság iránt ko
molyan érdeklődőknek készséggel küld 
a kiadóhivatal, Bpest, IX., Angyal- 

I utca 9. III. 2.
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KÁNTORI ROVAT
E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán evangélikus tanítóképző-intézeti 

tanár, Sopron címre küldendők.

A kántorképzés előiskolája.
Irta: dr. G árdonyi Zoltán.

A jelek azt m utatják, hogy a jövőben kevesebb tanító  s még 
kevesebb kántor fog évente végzettséget szerezni, m int amennyire 
az utánpótlás céljából szükség van. Nem kívánom m ost ennek az 
okait kutatni, hanem  inkább a rra  szeretnék rám utatni, hogy hogyan 
lehetne a fenyegető kántorhiánynak elejét venni a fennálló keretek 
között. Tekintsük tehát változhatatlan keretnek egyrészt a tanító- 
képzésnek líceumi és akadém iai tagozatban szervezett új rendjét, 
m ásrészt a tanítói, de különösen a kántortanítói állásnak nem éppen 
vonzó javadalm azottságát.

Ha ezt az utóbbi körülm ényt teljes súlyával m érlegeljük, akkor 
valóban el kell ism ernünk, hogy vagy a külső körülm ények kény 
szerítő hatása, vagy pedig az Istentől való elhivatottság alapján 
lépnek többen-kevesebben a kántortanítói pályára. Külső kénysze
rítő körülm énynek tekintem  a szülők szegénységét, m ely arra kész
teti őket, hogy a gyerm eküket olyan végzettséghez juttassák, mely 
aránylag korán m entesíti a szülőket az e ltartás gondjaitól. Ugyan
csak külső kényszer volt az evang. tanítóképzés régi rendjében az, 
hogy íro tt rendelkezés hiányában is m inden tanítójelölttől elvárta 
az egyház a kántori bizonyítvány megszerzését is. Igazán elhivatott 
kántorjelö lttel tízéves tanári gyakorlatom  alatt csak nagyon kevés 
esetben találkoztam, de még ezekben az esetekben is úgy láttam , 
hogy igen nagy szerepe van a nevelői ráhatásnak, a ránevelésnek. 
A tanítóképző padjaiban ülő ifjú  sokszor csak a m agasabb osztályok 
valam elyikében kezdi m egsejteni elhivatottságát.

M ennyivel inkább  így van ez a líceumban! A líceum nem k i
zárólag, hanem csak részben előiskolája a tanítóképzésnek. Az ide
kerülő 14—-15 éves ifjú rendszerint egyáltalán nem  azzal a szán
dékkal kezd a líceumi tanulm ányokba, hogy majd tanítói oklevelet 
szerezzen az akadém ián, még a II. o. növendékei sem foglalkoznak 
komolyan ezzel a gondolattal. Azonban a líceum tanárainak  nevelő 
ráhatása s nem utolsó sorban a még tanítóképző-intézeti növendé
kekkel való érintkezés hatására talán rem élhetjük, hogy az 1942. 
évben tartandó líceumi első érettségi vizsgálatot letevők közül ele
gen fogják a tanítóképző-akadém iára leendő felvételüket kérni

A líceumokban tanítóképzés nem folyhatik, még kevésbbé kán
torképzés. A kántor)elöltek h ivatástudatának a felébresztését azon
ban m ár itt el kellene végezni. A líceumi ének- és zeneórák erre 
alig alkalmasak, részben az órák (különösen a zeneórák) csekély 
száma, részben pedig a tananyag term észete m iatt, mely nem egy
házzenei, hanem  általános zenei m űveltség megalapozását tűzi ki 
célul. Ilyen körülm ények között őszinte örömmel kell beszámol-
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nunk  arról az egyházi intézkedésről, mely az evangélikus líceum ok 
evangélikus növendékei szám ára kötelező egyházi ének- és zene
tanu lást ír elő. A tanítás cé ljának  megjelölését szószerint idézzük:

„Az evangélikus egyházi énekdallam ok éneklésében és harm ó
niám on való kísérésében oly fo k ú  jártasság elsajátítása, hogy a 
tanuló a gyülekezetnek önállóan és tudatosan éneklő tagjává lehes
sen, és a korátok éneklését harmóniumon kísérni tudja. A z  evan
gélikus korálköltészet szövegi és zenei részének főbb vonásokban  
való ismerete és ezzel az evangélikus öntudat kifejlesztésének elő
mozdítása'. A z  evangélikus keresztyén  hitből fakadó érzelm ek ápo
lása és az egyházi zenem űvészet alkotásainak, m in t Isten ajándékai
nak megbecsülése.”

A  tanítás kereteit a szabályzatnak az a része szabja meg, am ely 
kim ondja, hogy a líceumok III. és IV. osztályában heti 1— 1 egyházi 
ének- és egyházi zeneóra legyen (összesen teh á t osztályonként heti 
2 óra).

Ennek az intézkedésnek n em  csupán a kántorképzés előkészí
tése szempontjából van jelentősége, hanem a líceumokból bárm inő 
pályára  lépők egyházzenei m űveltségének a megalapozását rem éln i 
engedi egyházi zeneéletünk fellendülését.

*

F oly óiratszemle.
„Katolikus K ántor“. H am vas E.: ..Papi és kántori h ivatás“ . 

,,. . . a szent énekek m éltó vezetésével és előadásával ki tu d ja  hány 
lelket segítettek a kántorok Istenhez térni!“ (jan,) — A feb ruári 
szám ban m eleghangú m egem lékezést olvasunk a január 25-én el
h uny t Angster Oszkár pécsi orgonagyárosról.

„Musik und K irche“ (1941. jan.—febr.). D eter E rnst cikke 
„Zene és istentisztelet“ cím a la tt számos új és életrevaló gondolatot 
vet fel a liturgia zenei részének a reformja dolgában, m elyeket a 
mi köreinkben is m egszívlelhetnének az illetékesek. — M icheelsen 
H. F. a három szólamú énekkari té te l zenei szerkezetéről ír. A né
m et énekkarok férfiénekeseinek csekély száma szükségessé teszi 
három szólam ú vegyeskari téte lek  komponálását. Alapelv: m ind a 3 
szólam dallamos lendületű legyen: a teljes hárm ashangzat-hangzás 
nem  elsőrendű követelmény. — M elléklet: 2 m odern német m ote tta  
négyszólamú vegyeskarra, va lam in t Supper W alter 16 oldalas ta 
nulm ánya új kisorgonák (portativ, pozitív, valam int pedálos házi
orgona 15 játékig) építéséről.

„Zeneközlöny“' (1941. febr,). Hodossy B.: „A m agyar refo rm á
tus egyházi ének és zene fejlődésének útjai“. — „Az a magas fokú 
egyházi zene, m elyet protestáns egyházi zenének mondanak: lu th e 
ránus atyánkfiáié s elsősorban ném et egyházi zene.“ — M árton 
B arnának „Zsoltároskönyvünk az Ige mérlegén“ c. beszámolójából 
kitűnik , hogy a m agyar ref. egyházi éneknek is középponti p rob lé
m ája  a ritm ikus éneklés. — A m ellékletek  közül V ikár Sándor „Öh, 
én nyom orult em ber“ c. m űvét egyházi egynem űkarainknak, az
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„Erdélyi népdalok“-at pedig gyerm ekkarainknak ajánljuk. — A 
m árciusi szám ban Hodossy Béla a népiskolai énekoktatásról írva 
főként a dalanvag kiválogatása tekintetében lát hanyatlást.

G.
*

Egyházzenei krónika.
Olvasóink figyelm ét fe lh ív ju k  arra, hogy f. é. április hó 26-án, 

szombaton este 19 órakor Budapest II. hullámhosszán hallhatjuk a 
budapest— óbudai tem plom  orgonáját. Orgonái: Zalánfy Aladár.

1941. január 26. Zenés áh íta t a budapest-óbudai templomban. 
Bach: G -dúr (kis) preludium  és fuga, „Ki dolgát csak Istenre 
hagyja“ orgonakorái; Pachelbel: Tokkáta, Allegro; Sulyok: „Krisz
tus U runknak áldott születésén“ korálelőjáték; Palafuti: Adagio. 
Orgonáit: Sulyok Imre.

1941. február 21. Peskó Zoltán orgonaestje a budapesti Zene- 
művészeti Főiskola nagyterm ében. Bruhns: P reludium  (e-moli). 
Bach J. S„ Pachelbel es P erény i korálelőjátékai. Bach J. S.: P relú
dium  és fuga (e-moll). Pachelbel: Ciacona (f-moll). Gárdonyi: 
P relude (A-dúr), Karácsonyi bölcsődal. Reger: Introduction és
Passacaglia (f-moll). Közrem űködött a fasori és a kelenföldi ev. 
énekkar K árpáti Sándor: „Jézusom él, őt nem hagyom “ c kan tájá
nak és Liszt F.: „Ó, jertek , áldjuk Öt!“ c. kórusának előadásával 
(vezényeltek: Peskó Zoltán, ill. W eltler Jenő).

1941. február 23. Zenés áhítat a budapest-óbudai templomban. 
Buxtehude: Ciacona; Bach J. S.: két orgonakorái, dór tokkáta; D u
bois: „InP aradisum ” ; F ranck  C.: a-moll korái (orgonáit dr. Laczko- 
vich János). Bach J. S.: 3 vallásos ária (énekelte Lőrincz Zsuzsánna).

G.

1941. m árcius 9. A soproni Evangélikus Nőegylet és Leányegy
let vallásos estje a tem plom ban. Az est m űsorán dr. Deák János 
egyetemi tan ár „Bűn és k egyelem érő l szóló m élyreható előadásá
nak valóban klasszikus tem plom i hangverseny adott megfelelő ke
retet. Dr. Gárdonyi Zoltán zenetanár Bach S. J. preludium  és fuga 
(c-moll), „Óh, ember, sirasd meg bűneidet“ és „Krisztus árta tlan  bá
rány“ c. böjti hangulatú m űveit adta elő orgonán. A hangverseny
műsor többi számainak kiválasztásában is magasabb zenei ízlés 
nyilatkozott meg. Balikóné Ittzés Irm a úrasszony Bononcini: A re 
mény, Schütz: XL. zsoltára és két Bach korái valóban művészi elő
adásával em elte az áhítato t. A m agánének orgonakíséretét is dr. 
Gárdonyi Zoltán látta  el. A megnyitó és záró imát Hanzm ann Ká
roly lelkész mondotta. A templomi hangverseny m űsorm egváltása 
és offertorium a az árvízkárosultak felsegélvezését szolgálta.

S. B.

N yom atott G arab József könyvnyom dájában, Cegléden.
M M M I

lueoMAm, míMA 
KBNM/UA



Figyelem 1.

Előfizetőink között —  sajnos —  többen még évekről hátralék
ban vannak  az előfizetéssel. Sokan pedig év végéig sem küldték be 
1940. évi tartozásukat. Nagyon kérjük  s a legnyom atékosabban fel
hívjuk igen tisztelt előfizetőinket, lássák be lapunk nehéz anyagi 
helyzetét, m éltányolják annak m agas színvonalát legalább azzal, 
hogy pontosan beküldik az előfizetési díjat. 1941. évre pedig szíves
kedjenek előre és ne utólag fizetni. (Országos Ev. Tanítóegyesület 
pénztára, Cegléd, 42,523 csekkszám.) Az egyesületi tagsági díjakat 
kérjük V árkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsi- 
kapu-tér 9. sz.

Az 1927. évi október hó 27-én ta r to tt egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja: az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság 
előterjesztésére az egyetem es közgyűlés elrendeli, hogy az Országos 
Evang. Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskolá”-nak 
egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi 

iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.

Adakozzunk a G yógyházral

Gyógyházalapunkra érkezett adom ányok összege 1860.10 P, a 
kem enesaljai gyűjtés: 963.92 P. Szeretettel kérjük  a kartársakat, 
karo lják  fel jövendő intézm ényünk eszm éjét, gyűjtsenek és adakoz
zanak! Az adom ányokat k é rjü k  postautalványon: V árkonyi Endre 
pénztárosunk cím ére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9.



Az Evangélikus Népiskola téli menetrendje.
Érvényes 1940 dec. 15-től 1941 májusig.

Sz. Gy. Sz. Sz. M. Sz. Sz. M. Gy. Sz.
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Kiadja:
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.

Megjelenik havonta hang jegy melléklettel.
A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. —  Előfizetési ára: egész 
évre 10 P, félévre 5 P. — A lap szellemi részét illető közlemények 
a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési díjak az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú 

csekkszámla, címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án.

A lap e lfogad ása  előfizetési kötelezettséggel jár!
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Műtőasztalon. Máté23.
Hiába ám ítjuk tovább önm agunkat az Ige olyan szavaival, 

m elyeket felszínesen általánosítani is lehet. Európa egészével mi is 
felkerü ltünk  a m űtőasztalra. A legélesebb és leghegyesebb m űtő
eszközök hatolnak m egkötözött testünkbe. Ha életben akarunk m a
radni, világosságot, belátást kell keresnünk az Ige olyan részeiben 
is, m elyek fájdalm at okoznak. A gyakorlati élet ma m inden szabó- 
dásunk ellenére a fenti evangélium i fejezetre utal bennünk. „Nehéz 
és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe és az em berek válla- 
ira vetik; de ők az u jjokkal sem akarják  azokat illetni.“ Kik? 
Ugyanazok, akik m aguk nem  is tartanak  komoly igényt az Isten 
országára s mivel ők nem  m ennek be, „akik be akarnának m enni“ , 
azokat sem bocsátják be. De m iért nem tám asztanak igényt ők m a
guk az Isten országára? M ert teljesen kielégülnek a Mammon nyú j
to tta  földi boldogsággal. És hogyan biztosíthatják m aguknak a földi 
mennyországot? Bizony úgy, hogy mivel a pénz nem  szaporodik a 
szerves lények törvényei szerint, hát felemésztik „az özvegyek 
házát“. Mivel pedig a széles néprétegek lelki erejét a Mammon fel
em észtette és az a veszély fenyeget, hogy a lélek u tán  a test is 
összeroppan, azért m a m ár valóban csak a lélek lehetne az, ami 
megelevenít. Az egyke, a gyerm eknyomor, a felnőttek közönye, a 
szellemi tekintély  irán t való tiszteletlenség, a tunyaság, pénz- és 
élvezetsóvárgás s a többi betegségünk m ind az Igébe re jte tt életre 
utal. „M egtartsátok és cselekedjétek!“ Mit? Amit bárki szájából 
Isten beszédének ism erünk fel. Milyen irányban induljunk meg
operált, gyenge testünkkel? Erőnk bizonyára csak annyi van, hogy 
azzal csak egy úrnak szolgálhatunk. „Nem szolgálhattok Istennek 
és a M ammonnak!“ Mivel e parancs ellen vétettünk, azért estünk 
bűnbe és betegségbe egyénileg és társadalm i közösségben. És ez 
az a m egrom lott keresztyén út, melyen tovább nem engedi Isten az 
em bert járn i. Isten bizonyára megkísérli, hogy a K risztusban gyöke
rező bizalom és őszinteség új keresztyén korporációkat teremtsen. 
Ha ez a mi konokságunk m ia tt nem sikerülhet, akkor Isten mások
nak ju tta tja  az evangélium  gyülekezetképző erejét és hatalm át. 
U runk Krisztus, légy irgalm as hozzánk a műtőasztalon! N. J.
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I gróf Teleki Pál |
A m ai világégés rohanó viharában is m egrendítő pillanat volt, 

am ikor a világűr hullám ain át m indenfelé szétfutott a döbbenetes 
hír: Teleki Pál gróf m iniszterelnök tragikus körülm ények között 
elhunyt. Fölfigyelt rá  Európa, bará t és ellenség egyaránt. Oszto
zott a gyászban a haza határain  tú l a baráti államok korm ánya és 
népe, a tudományos világ széleskörű képviselete s mélységes fá j
dalom  ü lte  meg a lelkeket.

M élyen m egrendítő a férfiú i lélek drám ai vívódása, aminek 
végső kifejlődése a szörnyű, végzetes elhatározás te tté  válása. 
M ilyen u ta t kellett m egjárnia e nem  m indennapi állam férfiú fele
lősségvállalásának, az ország sorsát szívén viselő ember teherpróbá- 
jának, míg elju to tt annak megítéléséig, hogy nincs kivezető út, 
nincs más önérzetes és kibontakozásra alkalmas lépés, m int levonni 
a végső következtetést, félreállani a rohanó esem ények útjából s 
odadobni áldozatul a legdrágábbat: az életet? A végső vívódás ú tja it 
nem  ism erjük, csak sejtjük, hogy egyéni, családi vonások m ind
abban, ami a végzetet okozta, csak halvány színekkel szerepelnek 
s a tragédia döntő oka egy hazáját rajongásig szerető nagy lélek, 
é le tét a lelkiism eret és kötelességtudás m érlegére helyező és talpig 
becsületes, komoly férfiú, a széles körben elism ert tudós felelős
ségvállalása lehetett, akiben erősebb volt nemzete jövőjének ala
kulása fele tt érzett aggodalma m inden egyéni szempontnál, családja 
szereteténél s az élethez való ragaszkodás szálainál.

Ö nkéntelenül is Széchenyi sorsára gondolunk, am ikor gróf 
Teleki P á lt gyászoljuk, siratjuk és halála nagy kérdőjelénél csodál
kozó lélekkel m egállunk. A teljes odaadás és m indent a válla lt fel
adat m érlegére helyező jellem  egyenes ú tján  kellett haladnia 
annak, aki nem ism ert m egalkuvást, nem  keresett m egváltozott 
m agatartást, mentő okokat, m agyarázatot, hanem  hű m aradt a ki
tűzött m unkaterv  egyenes vonalához.

Hűség és egyenes út, kötelességtudás és meg nem alkuvás az 
iránym utató i Teleki Pál életm unkájának. Olyan erények, am elyek 
m indig ékességei voltak a m agyar léleknek s mégis hányán visel
ték  a mindezzel járó  küzdelm ek nehéz járm át! Hányán kerü ltek  
hasonló, a közélet m ezején eléjük tornyosuló gátak  útjába, de mégis 
m eg tu d ták  találni a kivezető lépéseket! A nagyem lékű állam 
férfiú  szám ára csak egy ú t volt! Ez az ú t gyász és elm úlás felé 
vezetett!

Ha jellem eznünk kellene az elköltözöttet, jellem ének kiem el
kedő vonásául azt a közvetlenül, egyszerű s m inden nagyúri fel
lépéstől mentes, term észetes m agatartást kellene m egrajzolnunk, 
am it akkor tanúsított, amikor m int főcserkész elvegyült szeretett 
cserkészfiai között s együtt táborozott, együtt dolgozott és foglal
kozott velük, m int bajtársuk, m egértő, baráti vezetőjük. Az ifjúsá
got így ism erte meg oly közelről, de így nevelte is a rra  a komoly 
kötelességtudásra, am elyet m int tan á r is elvárt és m egkövetelt hall
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gatóitól. É lete nevelő példa az állam férfiúi erények terén, a köz
életi m unkavállalás ú tján  s a magyar nem zet jövendőjének szolgá
lata, komoly kim unkálása vonalában is. Mi volt politikai fegyvere? 
Nem a m egalkuvó s a változott viszonyokhoz könnyű szerrel alkal
mazkodó, a hatalomhoz ragaszkodó s m inden mást csak ennek a 
célnak szolgálatába állító egyén kétesértékű fegyvere, hanem itt 
is a tudásra  épített biztos megítélés, az egyenes vonalú nemzet
építő m unka céljának irányában  haladó állam férfiú biztoskezű kor
mányzása: a komoly időkhöz m ért kom oly munka m inden tiszte
lete t megérdemlő becsületes eszköze.

Neve m ár a történelem é. Szorosan összekapcsolódik országunk 
megnagyobbodásával. Isteni akarat volt, hogy Trianon, Komárom 
és Belvedere sorsdöntő n ap ja i egyaránt o tt látták őt: a tudós poli
tikust, az állam férfiút a tudom ány eszközével, világhíres térképé
vel s ez az eszköz, ennek képviselőjével együtt úgy á llt ott a dön
tések asztalánál, m int az igazság m egdönthetetlen jelképe, m int 
szimbólum, ami örök és semm iféle ferde okoskodással, m esterkélt, 
erőltetett szóforgatással el nem  vitatható. Vájjon m ikor jön el az 
az idő, am ikor ezek a tisz ta  fegyverek ju tn a k  szóhoz népek, állam 
határok sorsának eldöntésénél? Amikor nem kell világhatalmi 
törekvések, hamis jelszavak útvesztőjében botladozni népek, nem 
zetek, országok határainak  meghúzásánál, hanem elcsendesül a 
hatalm i küzdés haragos viharzása és szóhoz ju t a tudom ány, a tiszta 
igazság, a földrajzi és tö rténelm i igazság döntő szava az erőszak és 
hamis bálványok uralm a helyett. Vájjon mikor? Jó  Teleki Pál, 
nagyrabecsült, elköltözött állam férfia sokat szenvedett m agyar 
nem zetünknek, ezt az időt nem tud ta  bevárni! Pedig el kell 
jönnie egyszer mégis ezeknek a történelm i napoknak! Eljönnek 
m ajd s akkor a nagy történelm i név fénye még tisztábban tündö
köl s elárasztja onnan felü lrő l a nagy napok emlékét. Akkor meg- 
dicsőült alakban ú jra m egjelenik nem zete előtt Teleki Pál neve, 
tiszta emléke s messze tündöklő fénnyel hirdeti, hogy talpig ember 
volt, hazájának igaz fia, a tudom ány hű  m unkása s m indnyájunk 
nagyrabecsült és sokra é rték e lt vezére, aki élt, dolgozott és nem 
zete jövendőjét szívén viselte, m ert m int régi történelm i név vise
lője a legnagyobb életcélnak egy feladatot ismert: nem zete boldo
gulását, a szebb m agyar jövendő hajnalhasadását.

Teleki P ál emléke előtt, aki mint a tan ító i m unka őszinte meg- 
becsülője is közismert volt, m i tanítók, közelebbről evangélikus tan í
tók is kegyelettel ha jtjuk  meg az elism erés zászlaját. Emlékét 
hűséggel megőrizzük! Somogyi B.

Adakozzunk a Gyógyházra!
Gyógyházalapunk egyéni adományok és testületek hozzájáru

lása címén m indeddig 1932.84 P érkezett, a kem enesaljai egyház- 
megyei tanító testü let gyűjtése: 963.92 P. Szeretettel k é rjü k  a kar
társakat és testületeket, karo lják  fel jövő intézm ényünk eszméjét és 
küldjék adom ányaikat postautalványon V árkonyi E ndre pénztáro
sunk címére: Budapest, L, Bécsikapu-tér 9. Az adományokat lapunk
ban köszönettel nyugtázzuk.
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A gyermekhibák újabb magyarázata.
Irta: dr. G arai József. (Folytatás.)

Az újabb irányok abban egyetértenek, hogy a lelki élet jelen
ségeinek m agyarázatában a tudata la tti lelki életnek igen nagy sze
lep e t tulajdonítanak. Evvel m agyaráz Freud, de Adler  felfogása is 
ezt m utatja. Míg azonban az előbbi a tudatala tti élet okát kereste, 
addig az utóbbi a kutatás irányát a cél feltárásában látta. M indkét 
irán y  analitikus, csakhogy az egyik az okot, a m ásik a célt anali
zálja. Ranschburg, ki orvosi szempontból és m érsékelt kritikával 
vizsgálja az egész mozgalmat, m egállapítja azt, hogy a gyerm ekek 
nevelése, továbbá a felnőttek nevelése és önnevelése szempontjából 
igen  jelentősek e mozgalmak, azonban az óvatos kritika megokolt 
velük  szemben. Azt írja  továbbá, hogy „azonban test- és elm etani 
jelentősége ép alakú szervezetben oly nagy volna, m int Freud isko
lá ja  állítja, azt tagadnunk kell” .11) Adler felfogásának előnyét és 
használhatóságát éppen abban kereshetjük, hogy vele szemben el
esik Ranschburg ezen utóbbi k ritikai megjegyzése.

Egyéb gyerm ekhibák, m elyeknek m agyarázatával m ár e helyen 
nem  foglalkozhatunk: az oknélküli panaszkodás, a kínzás, m ente- 
getés, ellentmondási hajlam, tehetetlenség, káröröm , irigység, gyer
m ekkori hazugságok, az elkényeztetett, elhagyott és az ú. n. rossz 
gyerm ekek problém ája. E hibák individuálpszichológiai közös m a
gyarázata az előzők alapján közelfekvő. M indig az a kérdés lebeg
jen  szemünk előtt, mi a célja a gyerm eknek. Ennek felderítése, ki
vizsgálása u tán  lehet csak szó nevelési beavatkozásról.

3. M iután a gyerm ekhibák ily m agyarázatát m egadtuk, úgy 
véljük, hogy nagyon célszerű dolog volna az előbb em lített két fel
fogás alapjainak egyesítése. Azaz: kutassuk ki a célt, de keressük 
m eg az okot is. És amikor így járunk  el, az a meggyőződésünk — 
különösen az okra vonatkozólag — , hogy e téren  egységes m agya
ráza tta l nem szolgálhatunk. Nem járhatunk  el úgy, m int azt Freud 
te tte . Semmiféle egységes okalapot nem ku tatha tunk  ki. Meggyő
ződésünk azonban az, hogy egységes célról m ár lehet beszélni, külö
nösen a gyerm ekkor kezdetén. Éppen ezért fontos kérdés volna, 
hogy a gyerm ekhibák megelőzéséhez hozzájárulhassunk, annak a 
pontos kivizsgálása, hogy m ily célok vezethetik a gyerm ekeket az 
egyes korokban. Ebben lá tjuk  éppen az individuálpszichológia jelen
tőségét, hogy e téren  a kezdeményező lépéseket m egtette. Ne feled
jü k  el azonban, hogy az oki és a céli szemléletmódot egyesítsük. 
Az ok nem lehet általános, de a cél egyes korokban megegyezhet 
(uralkodási vágy, környezeti középpont, stb.). Adler  m egadta a meg
gondolás alappillérét, a célt, e rre  nyugodtan lehet építeni. Végered
m ényben az ok legtöbbször kívül van az egyénen, de a cél benne. 
Ilyen  meggondolásoktól vezérelve lehetne elem ezni és bizonyos te 
k in tetben  közös céljukat tekinteni a m ár fentebb em lített gyerm ek
hibáknak. Mivel pedig a gyerm ekkori hazugságok problém áját más 
m egvilágításban is m ár igen sokan tárgyalták, azért e helyen azt 
em lítjük  meg. *

U) Ranschburg: Az emberi elme. II. 103. 1.
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A hazugság okát, ha vizsgáljuk, legtöbbször első helyen a félel
m et em líthetjük meg. Salzm ann Rák könyvecskéjében  igen sok oly 
eset leírása olvasható, ahol félelemből hazudott a gyerm ek. Az egész 
kötet azért is kapta ezt a nevet, mert visszájára adott nevelési taná
csok találhatók benne (pl.: mondj igazat, m egbüntetnek). Ez az ok 
tehát nem új és nem az individuális pszichológia fedezte fel. De az 
individuális pszichológia vizsgálta tovább a kérdést és a rra  az ered
m ényre ju to tt, hogy a büntetéstő l való félelem  t. képpen a fogya
tékosságérzés m egnyilvánulása. Ha a gyerm ek erős volna, akkor 
nem kellene sohasem félnie. Mi a célja tehát a gyerm eknek a 
hazugsággal: az, hogy védelmezze magát. És ha e védelem  sikeres
nek m utatkozik, akkor kezdetben tanakodva ugyan, később azon
ban a leghatározottabban a gyermek a védelmi álláspont mellett 
m arad. Sok esetben azonban a gyerm eki hazugság célja más: a 
fölény biztosítása. A gyerm ek sokszor pajtásai, sokszor a felnőttek 
előtt is nagyobbnak akar látszani, mint amilyen. De a célban benne 
rejlik  a fogyatékosságérzés elhallgatása is. A gyerm ek m aga is azt 
szeretné hinni, hogy ő valójában olyan, m int am ilyennek feltün
te ti magát. Ha így azután a gyermek el tud ja  a hazugságot hitetni 
a felnőttel, akkor t. képpen fölé is kerü lt. Ö irányítja  a felnőttet, 
aki elhiszi, am it a gyerm ek mond. Ez a gyerm ekben azután diadal
érzést kelt. Nemcsak a hazugságnak, de a lopásnak is ez a célja, 
hogy a gyenge fölébe kerü ljön  az erősebbnek. Az individuálpszicho- 
lógiai megfigyelések szerint többnyire az olyan gyerm ekek lopnak, 
akik m egrövidítve érzik m agukat és attól, akiről feltételezik, hogy 
m egrövidítésük oka. A te t t  elkövetéséhez bizonyos fokú aktivitás 
szükséges. Adler  m egállapításai szerint, „aki nincs előkészülve szo
ciális feladataira, aki nem tanu lt meg alkalmazkodni a közösséghez, 
bűntettessé válhatik, ha olyan problém ával kerül szembe, melyet 
nem tud  megoldani, de csak akkor, ha elég aktivitás van benne 
ahhoz, hogy erőszakos megoldáshoz folyam odjék”.12)

4. Az előzőkből következik az is, hogy ha az individuális pszi
chológia m egadja és kivizsgálja a lelki jelenségek célját, ennél a 
pontnál meg nem állhat. Ha pedig ennél tovább megy, akkor a cél 
tudatában ism ertetnie kell mindazon nevelési eljárásokat, eszközö
ket, am elyekkel egyrészt a gyerm ekhibák megelőzhetők, másrészt 
ha m ár felléptek, akkor kiküszöbölhetők. Első pillanatra talán  meg
lepő, hogy ily lélektani meggondolásra felépített nevelési eljárás 
alapjaiban m ennyire m egegyezik az ú. n. új iskolák törekvéseivel. 
Ezen azonban nem kell csodálkoznunk akkor, ha tisztán látjuk az 
eredm ényekben egyrészt a kor szellemét, másrészt a megelőző 
nevelési állapotokkal való m eg nem elégedést. Nem m ulaszthatjuk 
el, hogy e helyen meg ne em lítsük ezen elveket:

a) N eveljünk egyéni módon. Ez az ú j nevelésnek is sarkalatos 
pontja. Következik ebből is, hogy nem lehet a gyerm eki cseleke
detek általános, egységes célját megadni, az függ m indig a gyer
m ek egyéniségétől, m ert ha általános cél megadható volna, akkor 
egyéni nevelésre sem volna szükség. Ez elvet az ú jabb  nevelési 
irányzatok kivétel nélkül elismerik, a különbség csak az, hogy nem

12) Máday i. m. 141. 1.
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m indegyik foglalkozik ezen elv megindokolásával. így soknál ez az 
elv nem tudatos. A gyerm ehibák kezelésére vonatkozólag jelenti 
az egyéni bánásmódot. Nem lehet a hibák m egszüntetésére egysé
ges e ljárást megadni. Mindig a cél és ok együttes feltárásából folyó 
egyéni kiküszöbölésről lehet csak szó.

b) M int nevelők legyünk passzivok. Ne akarjuk  a gyerm eket 
m indenáron irányítan i és vezetni, nevelni. A passzivitás legyen leg
jellem zőbb sajátsága a nevelőnek. Hogy ezt az individuálpszicho- 
lógia m ennyire fontosnak tartja , m utatja  az a körülm ény is, hogy 
ezen elvet még a családi nevelés terü letére  is alkalmazza és a jó 
anya típusa szerinte az ú. n. M ontessor-anya, ki nem építi meg a 
gyerm ek helyett annak játékait, ki nem tesz meg helyette semm it 
sem, hanem  előkészít m indent, a háttérben  m arad, vár és megfigyel.

c) Az  előző elvvel függ össze a gyermek szabadságának és ön
állóságának biztosítása. E téren  bizony az új iskolák egyike-m ásika 
tú lzásba is esett. Nem zabolátlanságra kell itt gondolnunk, hanem  
a cselekvési szabadság biztosítására. Lássa a gyerm ek azt, hogy t. 
képpen m indent szabad, néhány dolog kivételével. A gyerm ek báto r
sága is így növekszik. E felfogás nem m entes bizonyos fokú n a tu ra 
lizm ustól sem. Máday jegyezte fel az alábbi esetet: „Egy pedagógu
sunk, midőn Angliában különböző iskolákat tek in te tt meg, egy kis
dedóvót is megnézett. A gyerm ekek tornásztak s éppen a létrán  
m ászkáltak fel és le. Az óvónő egy idő m úlva m agyar kollégáját 
k iv itte  a kertbe. A m agyar pedagógus csodálkozott, hogy az óvónő 
a gyerm ekeket felügyelet nélkül hagyta tovább tornászni. „Nem 
fognak leesni a létráró l?” •— kérdezte. Amaz nevetve felelte: ,,Ó, 
nem , azon m ár tú lestek!”13) Az óvónő u. is e rre  már, term észetes, 
hogy csakis kisebb esések esetében bizonyos alkalm at nyú jto tt a 
gyerm ekeknek. így azután fokozatosan óvatosakká váltak és később 
m ár nem kellett őket félteni. Az utcán való egyedül járásra  és sok 
m ás egyéb önálló cselekedetek végrehajtására minél előbb meg kell 
tan ítan i a gyerm ekeket, hogy tőlünk, felnőttektől minél előbb füg
getleníthessük őket.

d) Iparkodjunk beleélni m agunkat a gyerm ek leikébe. E célból 
term észetes, hogy a nevelők első feladata: megismerni a gyerm eki 
lelket. Ma már erre vonatkozólag is találunk elég m agyar tájékoz
ta tó  m unkát.14) Ereszkedjünk le a gyermekhez, értsük meg hibáit, 
gondolkodásm ódját és nevelési, valam int tanítási eljárásunkban 
alkalm azkodjunk hozzá. Ne a felnőttek szem pontja vezesse elsősor
ban az oktatást és nevelést, hanem  a gyermeké.

e) Öröm, jókedv  honoljon a gyermekszobában, de az iskolában 
is. Derűs, kedélyes módon a lélekre gyakorolt hatás sokkal erősebb, 
m in t dresszura esetében.'3) A hibák és így önkénytelen eljárással 
sokkal jobban kiküszöbölhetők, m in t máskép.

f) Jóság, türelem , pajtásság. Je len ti azt, hogy legyünk lelkileg 
közel a gyermekhez. Jósággal, szeretettel igyekezzünk hatni rá és 
szeretetünket ne vonjuk meg tőle semmi körülm ények között sem.

13) Máday i. m. 151. 1.
<i) Ezek közül is legértékesebb Várkonyi: A gyermekkor lélektana I., II.
15) L. Ferenczi: Napsugár az iskolában.



107

A szeretet javítóerejét m indenek fölé kell helyeznünk. A gyermek 
és a felnőttek küzdelm ében igyekezzünk inkább a gyerm ek állás
pontja felé közeledni. Ha a helyzet olyan, hogy a felnőttnek kell 
igazat adnunk, akkor is szeretettel, m egértéssel közöljük ezt a gyer
mekkel, ne legyünk vele szem ben gorombák. Legyünk résen nagyon, 
különösen akkor, ha a gyerm ek valam ilyen munka elvégzése köz
ben a türelm ét kezdi elveszíteni. Ekkor szeretettel, m egértéssel áll
junk mellé. Ez nem azt jelenti, hogy helyette  elvégezzük a felada
tot, hanem jelenti azt, hogy útm utatást adunk neki. Különösen ily 
esetben szokták a felnőttek türelm üket elveszíteni és ekkor nem 
kell csodálkoznunk azon, hogy ha a gyerm ek is türelm etlen lesz. 
Türelm etlenség a legjobb eszköz arra, hogy másokat is türelm et
lenségre szoktassunk.

g) Őrizzük meg tárgyilagosságunkat és tárgyasságunkat minden 
körülm ények között. Saját érdekünket, ízlésünket ne erőszakoljuk 
rá a gyerm ekre A realitás azt kívánja és azt jelenti, hogy ne hazud
junk és ne titkolódzunk a gyerm ek előtt.

h) A  hibát igyekezzünk m agunkban és ne a gyerm ekben keresni. 
Ne legyünk önzők és éljük bele m agunkat mindig a gyerm ek lelki 
világába. Lássuk be azt, hogy másnak, így a gyerm eknek is meg 
lehet a maga álláspontja és nem feltétlenül a mi álláspontunk a 
helyes. Az individuális pszichológia a gyerm eki hibát úgy fogja fel, 
hogy a gyerm ek a környezetének, tapasztalatának áldozata és a 
hiba t. képpen az általunk elkövetett nevelési hibák következményei.

i) Végül ne veszítsük el a gyerm ekbe vetett bizodalmunkat. 
Ez magában foglalja azt is, hogy a nevelés, a gyermeki hibák javí
tása bizonyos fokú optim izm ust kíván.

A felsorolt elvek gondolatkeltők, alkalm asak arra is, hogy a 
gyerm eki hibák nevelési kezelésére alkalm azzuk őket. Az úiabb 
nevelési eljárásoknak pedig igen sok tek in tetben  megfelelnek. Ezen 
elvek részletes fejtegetésével e helyen nem foglalkozhatunk, ha meg
említésükkel, alkalm azásukkal sikerült a figyelmet rá juk  irányí
tani, akkor célunkat elértük. Az individuális pszichológiai felfogás
nak a gyerm eki hibák értelm ezése és kiküszöbölésére adott magya
rázatának részletesebb k ritikai értelm ezéséről is lehetne még itt 
beszélni. A problém át azonban alapjaiban m egadtuk és itt ismétel
ten  rám utatunk arra, hogy elsősorban az individuum nak, az egyén
nek cselekedetei célját kell m egismernünk, feltárnunk és így az 
egyén lelki életéhez közelebb jutnunk. E megismerést, föltárást 
követheti azután a nevelési eljárás, m elynek főbb irányelveit meg
adtuk. Hangsúlyozzuk, hogy csak a főbbeket, m ert éppen a részle
tekben való eltérés különbözteti meg egym ástól az új iskolákat és 
az individuálpszichológia m űvelőit. Az alapokban, azonban, mint 
láttuk , megegyeznek.

Nemcsak önmaga, hanem a tanítói közösség szociális és gazda
sági érdekeit is szolgálja az, aki belép az Eötvös-Alap Önsegélyző 

és Családjóléti Osztályába !
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Az igazgató eszményi képe a nevelőiskolában*
Irta: H ajas Béla.

Mikor az igazgatóról eszményi képet készülök rajzolni, lelki 
szemem előtt elvonulnak azok a nagy nevelők, kiknek példáját és 
tan ításait követni törekedtem . Előttem áll több alak a m últból s 
néhány alak a jelenből is. M indegyiktől iparkodtam  valam it tanulni 
s a tanu ltakat óhajtom röviden előadni. E lőttem  lebeg A rany János 
példája is, aki Széchenyi István alakját az ókor 7 nagyságának leg
kiem elkedőbb vonásaiból állíto tta  össze. Nem elm életi ism ertetést 
akarok  adni. A rra a kérdésre akarok egyszerű szavakkal felelni: 
m ilyen az igazgató különböző m unkakörében.

A középiskolába kissé félénken lépő növendék az igazgatóval a 
beiratkozás alkalm ával találkozik először. Barátságos, nyájas arc 
fogadja. A gyerm ek fellélegzik, a félelem enged, az első benyomás 
kedvező, szívesen megy iskolába. A következő találkozás a meg
ny itó  ünnepélyen történik. Az igazgató komoly szózatot intéz az 
ifjúsághoz. Mély bölcsesség árad minden szavából. Az ifjúság úgy 
tek in t rá, m intha Cicero vagy Kossuth tám adt volna fel sírjából. 
A megnyitóbeszédeknek igen nagy fontosságuk van. A politikai 
életben a m iniszterelnöknek egy-egy m egnyilatokzása fordulatot 
szokott jelenteni az ország életében. Az igazgató beszéde hasonló 
ünnepi megnyilatkozás. 1818. november 5-én a győri akadém ián 
F e jé r György a törvény irán ti tiszteletről beszélt. A hallgatók so
rában  ott volt a 15 éves Deák Ferenc is, a nagy törvénytisztelő. Fe
renci Zoltán nem ok nélkül em líti ezt fel Deák életrajzában . . . Egy 
szép napon az osztályba is bekopogtat az igazgató. Látogatása 
ünnepélyesebbé teszi az órát. A tanuló fokozottabb buzgalommal 
figyel, kétszeres erővel igyekszik a szaktanár vezetésével m egism er
kedni az óra anyagával; egy-egy kérdéssel az igazgató is hozzájárul 
a munkához. A növendék érzi a tárgy fontosságát; érzi, hogy az 
iskola Isten háza . . .  Az ellenőrző értekezlet u tán  nagyon komoly 
arco t ölt az igazgató. Felolvassa azok nevét, akik dicséretesen dol
goznak, de azokét is, akik eddigi m unkájukkal nem értek el meg
felelő eredm ényt. A néhány perc nagy hatást gyakorol a növendé
kekre: a komoly intés a hanyag tanulót is gondolkodóba ejti. . . .  A 
záróünnep beszámoló egy esztendő m unkájáról. Hálaadás az egész 
évben élvezett javakért; visszapillantás a m últba s előre tekintés a 
jövőbe. Oly időpont, amikor az igazgatónak ism ét alkalma nyílik a 
tanulók  lelkületének irányítására.

Az igazgatónak m inden szavából és tettéből kiviláglik, hogy az 
iskola a gyerm ek kedvéért van. Ez term észetes, hisz az iskola fel
adata  a jövő nemzedék alakítása, a gyerm ek nevelése. Ez a leg
szebb, de a legnehezebb feladatok egyike. A feladat azonban magá
tó l az igazgatótól fáradságos m unkát, végtelen türelm et, nagy hitet, 
igazságérzetet s szigorúsággal párosult szerete tet követel. A fárad-

*) Annak idején közöltük lapunkban a népiskola igazgatójának szolgálatára 
vonatkozó szabályrendelettervezetet, amelyet a m ultévi egyetemes közgyűlés 
ném i módosítással elfogadott. Ez teszi időszerűvé e cikk közlését, amelyből 
kitűnik, mi a középiskolákban az igazgató hivatása.
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ságos m unka a pályára való készületnél kezdődik. A nagy pedagó
gusok rendkívül tanult em berek voltak. Gazdag tudásuk volt, azon
kívül elméletileg és gyakorlatilag foglalkoztak a nevelés és oktatás 
művészetével. A tapasztalatokat gondosan felhasználták, türelm ük 
kifogyhatatlan volt, rendületlenül h ittek abban, hogy m unkájuk 
eredm énye nem m arad el, m indenek felett pedig szerették a gyer
meket. Aki nem szereti a gyerm eket, nem lehet jó nevelő. Ez a sze
rete t nem túlzott szeretetet jelent, hanem  a gyermek, a nagy rej
tély, érdekeinek a képviseletét.

A gyerm ek azonban a családi élet kötelékéből lép az iskola 
kötelékébe s egyik felével tovább is ott m arad. Dolga van tehá t az 
igazgatónak a szülőkkel is. A szülőkkel való érintkezésben az igaz
gatónak a finom tapintat, óvatosság s következetesség a jellem 
vonása. M inden szülőben a gyerm ekét féltő családfőt, a jövő nem
zedék gondozóját tiszteli. Vele iparkodik a gyerm ek nevelését irá
nyítani. Tárgyilagos vélem ényt mond az osztályfőnökkel és a szak
tanárokkal való megbeszlés alapján a gyermekről, de tám ogatja is 
a szülőket, ha rászorulnak. A szülők nagyon sűrűn  kérnek tanácsot, 
ilyenkor őszintén tám ogatja őket. A bizalmat bizalommal viszo
nozza. A komoly szülő bizalommal keresi fel az igazgatót. Az igazi 
jóbarátot látja  benne s megszívleli ta n á c sá t. . .  Az igazgatónak 
egyik legnemesebb szolgálata a szülőkkel való pedagógiai eszme
csere. Kiviláglik belőle, hogy ism eri m inden tanítványát. Ism eri jó 
tulajdonságait, ismeri fogyatkozásait, a szülőkkel egyetem ben fér
fiúvá iparkodik a gyerm eket edzeni.

Az iskola nemzetnevelő m unkáját az igazgatóval együ tt a 
tanári testület végzi. Az intézet vezetése tehát a tanárokkal való 
sű rű  érintkezést is megköveteli. A tanárokhoz az igazgató mindig 
tisztelettel s kartársi megbecsüléssel közeledik. A tanárok az ő leg
hívebb m unkatársai. Az igazgató érzi ezt s a kartársakkal való tá r
gyalás nem a rendelkezés, hanem  a kérelem  hangján folyik. Hisz 
m indannyian a legfelső szolgálat érdekében dolgoznak. A katonai 
életben roppant hatalom a legfelső szolgfálat. A parancsnokot 
ennek a nevében a napnak bárm ely órájában fel lehet keresni. E 
parancsnokhoz hasonló az igazgató helyzete az iskola, a gyerm ek 
szolgálatában. Támogatni törekszik a taná rt is m inden m unkájában 
Gondoskodik a neveléshez és oktatáshoz szükséges eszközökről, 
m inden felm erülő kérdésre keresi a helyes feleletet, m inden kétsé
ges esetben iparkodik m egtalálni a helyzet kulcsát. Fáradhatatlan  
a kezdeményezésben és az esem ények számbavételében. Gondosan 
előkészíti a megbeszélésre szánt kérdéseket; iparkodik m indenkit 
belevonni a munkába, hogy a tanári értekezletek m inden tanárra  
nézve tanulságosak, elmemozdítók legyenek. Az értekezlet vezeté
sében tapintatos és figyelmes. K ikéri m inden tanár vélem ényét, 
hogy a komoly hozzászólásokból lehetőleg egységes nézet ala
kuljon ki.

Az igazgató a kutató ellenőr szerepét is m agára veszi. Fürkésző 
szeme meglát az intézet életében m inden apró jelenséget. Ism étel
ten  végigjárja az iskola épületét, a tanterm eket; minden h iányt pó
to ln i törekszik, m inden rendellenességet megszüntetni. Gyakorlott
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szeme megakad m inden növendéken. Tekintete megnyugszik a ren
des ifjún, fenyegetőleg pillant, ha rendetlenséget lát. A növendék 
mindig magán érzi az igazgató szemét. Néha a lakásán is találkozik 
vele, m ert az igazgató kérlelhetetlen  kötelességtudása oda is elér. 
Ilyenkor, de máskor is, még panaszait, gyötrő kétségeit is szóvá 
teheti, m ert az igazgató ilyenkor az orvos és lelki atya feladatát 
is betölti. Az iskola belső rendje  és tisztasága, a növendékek rend- 
szeretete, tisztasága, jó egészsége, illedelmes viselkedése, mind, 
m ind féltő gondoskodása tárgyát képezi. Szükség esetén az orvost, a 
diáktartót, sőt m agukat a szülőket is mozgósítja a gyerm ek érdekében.

Az igazgatónak egyik legnehezebb, de legszebb m unkája a ta 
nítási órák látogatása. G yakorlott tanároké élvezetet jelent, m ert a 
kiváló tanári egyéniség tanulm ányozása gyönyörűséges élmény. 
Kezdő tanárnál azonban komoly munka, m ert az órának m inden 
egyes mozzanatára ügyelnie kell, hogy a netán  felm erülő hibákat 
az óra után baráti szeretettel meg tudja beszélni. M indannak, amit 
az igazgató tapasztalás és elmélkedés ú tján  elsajátíto tt, ekkor veszi 
legtöbb hasznát. Az óra megfigyelése egész em bert kíván, ha ta 
nácsadó akar lenni. Már pedig a kezdő tanárt tám ogatni kell m ind
addig, amíg meg nem tud  állni a maga lábán. A gyerm eki lélek 
alakítása nem könnyű mesterség: oda finom érzék, tanultság, tü re 
lem és szeretet kell. Az új tan á rt a bem utatástól kezdődőleg állan
dóan atyai szeretettel és gondossággal kell figyelni, hogy kiváló
ságai kifejlődjenek, esetleges gyarlóságai eltűnjenek. A kezdő ta 
nárt, m int em bert is tanulm ányozni kell, m ert m int ilyennek is 
meg kell állania a helyét. Magam is hálás vagyok azért a sok-sok 
élm ényért, m elyet a budapesti gyakorló főgimnáziumból m agam 
m al hoztam. Hálás kegyelettel és tisztelettel gondolok azokra a 
nagy részt m ár elhunyt, részben még élő vezetőtanárokra, akiknek 
óráit sűrűn látogattam . Egykori elméleti oktatóm ra, aki a rra  fi- 
gyelm eztetet bennünket, hogy törekedjünk határozott nevglés- és 
tanítási elvekre, mert. ezek akkor is tám ogatni fognak bennünket, 
ha változnak az idők. Ezek segítenek m egérteni új szellem köze
ledését. Nem engednek bennünket elm aradnai, hanem  az idővel 
haladásra ösztönöznek. Oly keretek  ezek, m elyekbe m inden fejlő
dés belefér. Negyven év távolából is hallom ezeket a bölcs tanácso
kat. Ezek az elvek azt is megkövetelik, hogy a Bibliából, továbbá 
az ó- és ú jkor nagy m estereitől állandóan törekedjünk tanulni.

Ez a körülm ény m ár arra  is utal, hogy az igazgató a pedagógiai 
irodalm at is törekszik megismerni. A pedagógia a legújabb idő
ben különösen nagy fejlődést m utat. A lélektan, a szociológiai, 
orvosi és egyéb tudományok gyarapodása új keretet nyit a pedagó
giának. Az igazgató iparkodik ezzel a fejlődéssel lépést ta rtan i s 
azt, ami hasznos, a gyakorlatban érvényesíten i. . .

Talán felesleges is hangoztatnom  azt az igazságot, hogy minél 
több oldalú az igazgató ism eretköre, annál sikeresebben tud  m un
kálkodni. Az iskolában m indenféle tudom ány hasznosítható. Az 
igazgató gazdag nyelvism eret m ellett a középiskola m inden tá r 
gyára kellő figyelmet fordít s készültségével a középiskola. egész 
tanulm ányi anyagát felöleli. Hadd u taljak  itt  Jókai: „És mégis:
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mozog a föld” című regényének egy kis jelenetére. Barkó Pál 
(Körösi Csorna Sándor) áll a debreceni kollégium fegyelmi széke 
előtt s az elnök kérdésére egyszer arab, másszor perzsa, harm ad
szor ta tá r  nyelven válaszol. Az elnök összehúzza szemöldökét, vere j
ték  jelenik meg homlokán, de m agyarra fordítja a keleti nyelveken 
elhangzott válaszokat. Be is fejezi a kihallgatást m ert az ó nyelv
ism éretének is van határa. A jelenetben nagy pedagógiai tanulság 
rejlik. Mekkora sasok ültek nálunk m ár akkor az igazgatói szék
ben. Találkoztam igazgatóval, aki egyforma jártassággal b írt a 
hum ánus és reális tárgyakban egyaránt; aprólékos pontossággal 
ism erte a testnevelési órák egész anyagát, am ellett maga v e z e t te  az 
intézeti énekkart. Az ilyen igazgatónak a szeme sokkal biztosabb 
az órákon, ítélőképessége élesebb. Gyorsan észreveszi a m ódszer
tan i hibákat, ham ar feltűnik neki az esetleges tárgyi tévedés s néha 
alkalm i kérdéssel m inden feltűnés nélkül helyrebillenti az egyen
súlyt. Dr. Németh Antal, volt győri tankerületi főigazgató, ír t  
egy kisebb könyvet. Dióhéjban összefoglalta ebben a középiskola 
összes tárgyait. Beszédes tanúbizonysága ez annak, hogy mindegyik 
tárgyban otthonos volt. Hallottam  ezt több főigazgatóról is, A mos
tani viszonyok között ez rendkívül nehéz. M indegyik középiskolai 
tárgy oly nagy fejlődésnek indult, hogy az igazgatónak éjjel-nappal 
dolgoznia kell, ha utói akarja érni fejlődésüket.

Az igazgatóra nézve a karácsonyi, esetleg húsvéti szünet ide
jére m arad az írásbeli dolgozatok átvizsgálása. Fontos m unka m in
den tekintetben. Az egész iskola képe kibontakozik belőle. A dolgo
zatok tárgya, tartalm a, helyesírása, javítása, külső form ája sok-sok 
lélektani adat a türelm es igazgató részére, m ert ehhez a m unkához 
szerető türelem  kell. Akkor tud ja  maga elé képzelni azt a szepegő 
kis diákot, aki alig-alig m er beleírni abba a tiszta füzetbe s ezért 
aztán a beírás sem sikerül éppen a legtisztábban. Viszont maga elé 
képzelheti azt a komoly, felső osztályú tanulót is, akit hevít a tétel 
szépsége s nekigyürkőzve, (néha 30—40 lapig terjedőleg) meg akarja  
m utatni, m it tud. Ebből a szempontból különösen a szabad tételek 
érdekesek. Valamelyik évben a VII. o. tanulók az egyik hónapban 
érdekes szabad tételt dolgoztak fel. Valam ennyit elolvastam. Azt 
hiszem, tanultam  belőlük annyit én is, m int a szaktanár. Az iskolai 
dolgozatokba elmerülő igazgató valósággal belelát a tanuló és tanár 
leikébe. A tétel m egválasztása a tanár egyéniségét, a szöveg a Jnnuló 
készültségét, a külső a rendszeretetet, -— a sok piros tin ta pedig azt 
m utatja, hogy a fáradhatatlan  tanár szíve vérével javítja  a gyer
mek botlásait. Az igazgató megjegyzései jegyzőkönyvbe kerülnek. 
Egész korszak pedagógiai tükörképe ez. Hogy fejlődik a gyerm ek 
gondolat- és érzelemvilága; hogy tud  a tanár lépésröl-lépésre töb
bet bízni a gyerm ek öntevékenységére s m ilyen hálás a gyerm ek 
a tanár irányításáért.

Ez az öntevékenység önkénytelenül az ifjúsági körökre tereli a 
figyelmet. Megfigyelésük külön élvezet. Lelki gyönyörűséggel szem
léli az iazgató, ahogy a szavaló körben a kis tanulók teljes 
komolysággal s ügyességgel egymást bírálják; m int kelnek az ön
képző körben a felső osztályú tanulók egymással nemes versenyre.
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Hogy folynak a szakkörökben a kísérletek, m iként készülnek a 
gyorsírás, a zene későbbi jelesei jövő pályájukra. Néha oroszlán 
körm ökre bukkan az éber figyelő. Az újabb főigazgatói látogatások 
figyelik is a különleges tehetségeket. Felkutatták  újabban Péterffy  
Jenő önképzőköri dolgozatait. Az Irodalom történet cimü folyóirat
ban egy fiatal kartárs külön cikkben számol be róluk. H átha hal
lotta volna a tudós ifjú  szerző Gombocz Zoltánnak a soproni ifjú 
sági m agyar társaságban Burns-ről és Petőfiről, Shakespeare három 
nőszemélyéről, Taine irodalom történeti módszeréről s Tolnai Lajos
ról szóló dolgozatait. Maga Beöthy Zsolt ideges büszkeséggel bólin
to tt fejével, mikor az egyetemi m agyar stílgyakorlatokon Gombocz 
Zoltán Taine: Angol irodalom történetéről vélem ényét nyilvánította. 
Egy 27 éves tanítványom  3 év óta a stockholmi egyetem en tanít. 
Dicsőségéből részt kér a bonyhádi evangélikus gimnázium önképző 
köre is. Elég ilyenkor az igazgatónak egyetlen • elismerő, szava: a 
törekvő fiatal lélek attól is lángra gyúl.

Az igazgató az iskolai élet főirányítója. Felügyelete mélyebben 
is belenyúl az iskola világába. Ügyei arra, hogy a tanuló ifjúság 
vallásos lelkülete a legtisztább irányban fejlődjék. M inden irány
ban tám ogatja a vallástanárokat, hogy a növendékeket magasztos 
lelki gondozásban részesítsék, ügyel arra, hogy a szaktanár m inden 
alkalm at m egragadjon a vallásos érzület gondos ápolására. Ügyel 
arra, hogy a növendékek lelke tiszta maradjon. Oda hat, hogy az 
egyes osztályok növendékei maguk között s az iskola növendékei 
egymással nagyobb családot a lkossanak . . .  a tanári testülettel 
egyetemben. Ügyel arra, hogy e család tagjait az áldozatra is kész 
testvéri szeretet szent érzelm e kapcsolja össze, s hogy ez a krisztusi 
szeretet egymás m egértésében, egymás javításában, egymás buzdítá
sában, egymás segítésében valóban meg is nyilvánuljon.

Az igazgató éles szeme ügyel arra, hogy a növendékek lelké
ben a honszeretet kifejlődjék. Hogy a növendékek megismervén 
nem zetünk sokszázados hősi küzdelm ét s azt a nagy hivatást, ame
lyet a népek életében betöltünk: tudatára  ébredjen annak, hogy 
„m agyarnak lenni oly bús, oly nehéz” , de „m agyarnak lenni büszke 
gyönyörűség” !

Ism erje meg a tanuló iskolája, városa m últját! Tanulja meg, 
hogy az iskola mindig a m agyar nemzeti szellem vára  volt s ma is 
az; hogy iskoláink a legnehezebb időkben is tudták, mi a kötelessé
gük; hogy az egykor latinul beszélő tanár szavából mily tüzes 
m agyar szellem áradt; hogy Mohács mezején tanáraival együtt 
hősi halált halt a pécsi egyetemi ifjúság, 1848-ban pedig a diákság 
és a tanári kar egyképpen hadba vonult. Tudjon arról is, hogy nem 
zetünk tagjai egy évezred óta különböző népek fiaiból állanak 
ugyan, de egy szellemóriás ezer esztendővel ezelőtt oly erős kap
csolatot terem tett e tagok közt, amely ma is sziklaszilárdan áll. Tud
jon arról, hogy a m agyar hazának m inden rögét hősök vére áztatta; 
érezze, hogy az egyes községekben emelkedő hősök emléke s a 
m agyar zászló előtt csak kalaplevéve m ehet el, hogy a nemzeti 
hagyományokat tisztelnie kell, m ert csak az tud  a szebb jövőért 
küzdeni, aki ismeri nem zetünk hősi m últját. E rre a nagy küzde
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lem re acélos idegek, az egymás iránti odaadó szeretet, egymás meg
becsülése, szakadatlan munka, szívós kitartás, egyetértés s M agyar- 
ország feltám adásában bízó rendületlen h it képesít bennünket. 
Imádkozzék naponként a Nemzeti Hiszekegyet, hirdessék az iskolai 
ünnepeken m aguk is ezeket az ékes m agyar eszméket, de m inden 
Dem östhenesnél szebben beszéljen a tett!

A mai iskolai közigazgatás nem csekély terhe t ró az igazga
tóra. A törvényeknek és rendeleteknek gazdag rendszerében kell el
igazodnia. Ism ernie kell a közoktatás m últját, ism ernie kell a köz
oktatás jelenét. Ha a tanügyi közigazgatás egy részében van is segít
sége, a vezetést nem adhatja  ki a kezéből, m ert a felelősség az övé. 
A beérkező ügydarabokat pontosan kell ism ernie, az ügy elintézé
sére pontos u tasítást kell adni, a kim utatásokat gondosan el kell ké
szítenie, a m intaszerű fogalmazásban alaposan ki kell magát képeznie.

Iskolai értesítőkben lapokat tölt be a tanári kar iskolán kívüli 
munkássága. M egható itt olvasni az egyes igazgatók széleskörű 
tudományos, irodalmi és társadalm i működéséről szóló jelentéseket. 
M indig a csodálat érzése fogott el ezeknek a lapoknak olvasásakor; 
a csodálat érzésébe nem ritkán  a magam gyarlóságának az érzése is 
bele vegyült. Felm erült azonban bennem a kérdés is, hogy b írja  ezt 
az igazgató erővel és hogy b írja  — idővel. A nap náluk is 24 órá
ból áll. Ekkora m unka elvégzésére az igazgatót csakis kivételes 
tehetség, ,a hivatásszeretet, a lankadatlan m unkakedv, a vallási 
hazafias és em berbaráti kötelességek mély átérzése s a nemzet 
jövőjébe vetett rendületlen hit képesíti. Ezeket a kiváló tulajdonsá
gokat értékelik azok a tudományos, irodalm i és társadalm i egye
sületek is, m elyek az igazgatókat vezető szerepre hívjak el.

Törekedtem bem utatni az eszményi igazgatót. Őszinte tiszte
le tte l hajolok meg azok előtt, a részint elköltözött, részint élő igaz
gatók előtt, akiknek cselekedeteiből a fenti képet m egrajzolni igye
keztem. E rajzban alig van képzelet. M inden m ondat tartalm a 
élm ényen alapszik, m indazt, am it elmondottam, láttam . Meglehet, 
hogy nem egy kartársam  önmagát is felism eri a rajzolt képben. 
Ennyi képzeletnek a m űködését a mai lélektan nemcsak megengedi, 
hanem  meg is követeli. Éz az eszményi igazgató egyetlen ju ta lm át 
a becsülettel végzett m unka nyugodt öntudatában látja. M ikor be
fejezi m unkáját, akkor Vandrák A. példájára hálát ad a jó Isten
nek azért, hogy erőt adott neki tervei egy részének megvalósításá
hoz, azután a becsületes m unkára való törekvés tudatában nyuga
lomba vonul. A nemzet egyszerű napszámosa átad ja  helyét a jövő 
hivatottabb m unkásának. E sorok írója is m eghajolt a felsőbb intéz
kedések előtt, de hattyúdalként m egrajzolta a fenti képet. Talán 
tudnak belőle az utódok némi okulást m eríteni.

Felhívás. Előfizetőink között — sajnos — többen még évek
ről hátralékban vannak az előfizetéssel. Nagyon kérjük  s a legnyo
m atékosabban felhívjuk igen tisztelt előfizetőinket, lássák be lapunk 
nehéz anyagi helyzetét, m éltányolják annak magas színvonalát 
azzal, hogy pontosan beküldik az előfizetési díjat. Folyó évre is kér
jü k  az előfizetést. Cím: Országos Evagnéilkus Tanítóegyesület pénz
tára , Cegléd, 42.523 csekkszámla. Az egyesületi tagsági díjakat kér
jük  Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, Bécsikapu-tér 9.
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MŰHCLYÜNKBŐL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

cím re küldendők.

Evangéliomi szellem a beszéd- és értelemgyakorlatok
tanításában.

Irta: K uszák István.

Lapunk korlátozott terjedelm e nem ad lehetőséget arra, hogy a 
fenti címben e lre jte tt kérdéseket töviről-hegyire m eghányjuk-ves- 
sük. Ezért csupán néhány alapvető gondolat felem litésére és rövid 
utalásokra szorítkozhatunk.

Általánosságban m egállapíthatjuk, hogy a vallástani tárgya
kon kívül a beszéd- és értelem gyakorlatok nyújtanak legtöbb alkal
mat az evangélium i szellemben való nevelésre. M egindokolhatjuk 
ezt az állítást m indenekelőtt a népiskola e „tanulm ányának” cél
kitűzésével, mely a legközvetlenebbül hozható kapcsolatba az evan
gélikus népiskola általános céljával. A beszéd- és értelem gyakorla
tok célkitűzéséből ugyanis két alapvető szempont domborodik ki. 
Az egyik: valláserkölcsi alapon nyugvó nem zeti m űveltség elemei
nek biztosítása; a másik: m indazoknak a testi, lelki képességeknek  
es készségeknek fejlesztése, m elyek  az egész ember lényének elen
gedhetetlen tartozékai. Valójában e két követelm ényben gyökere
zik az a nevelési eszmény, m ely az evangélikus népiskola általános 
célm eghatározásában a következőképen ju t kifejezésre: ,, . . . az
egyháznak és hazának az evangélium  szellemétől áthatott, istenfélő 
és emberszerető, tiszta erkölcsű, lelkiismeretes, értelmes, hű és ön
tudatosan hazafias polgárokat „kell nevelni” , akik az általános mű
veltség alapelem eit jól elsajátíto tták  és az élet minden körülm ényei 
között Istenre támaszkodva, hűségesen teljesítik  kötelességüket."

A céloknak e közvetlen, szoros kapcsolatából az a gyakorlati 
következtetés vonható le, hogy a beszéd- és értelem gyakorlatok 
tanítására való előkészületnél: az anyag kiválasztásánál, elrendezé
sénei, az egyes tanítási egységek céljának m egállapításánál — és 
az anyag feldolgozása közben is — állandóan szem előtt kell ta rta 
nunk az evangélikus nevelési eszményt, hogy nevelő-oktató m un
kánk közben növendékeinket azokkal az értékekkel gazdagíthas
suk, m elyek az evangélikus em ber lényének elengedhetetlen tarto
zékai.

Különösen érdekessé teszi a beszéd- és értelem gyakorlatokat a 
fenti célok szolgálatára e népiskolai tanulm ány keretében m egálla
píto tt tanítási anyag is. A T anterv e tanulm ány keretében a lehető 
legteljesebb m értékig egyesíti a népiskola alsó négy osztályában 
nyújtandó ism eretanyagot, hogy az egységek „egymással összeol
vadva, egym ást kiegészítve, egymásra vonatkoztatva dolgoztassanak 
fel, úgy, m int a gyakorlati életben is összeolvadnak ism ereteink.” 
(Áll. Tanterv, 128. o.) Az egyes tanítási egységekben az emberről, 
élő lényekről, élettelen tárgyakról, term észeti jelenségekről, az 
ember érzelmeiről, cselekvéseiről, m unkájáról beszélgetünk s apró
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meséket és tö rténeteket mondunk el. Ezt az anyagot kétféleképen 
lehet nézni. Azok, akik a világban sem látnak  m ást zűrzavaros, kife
jezés nélküli anyagnál, ezt is pusztán holt ism eretanyagnak tekintik. 
Életteljes anyag lesz azonban azok számára, akik tudják es h ittel 
vallják, hogy Isten van m indenekben, aki nélkül semmi sincs ezen 
a világon s akinek m inden parányi alkotása hivatással, céllal, tö r
vényszerűséggel van felékesítve. Á ldott nevelési értékeket ta r ta l
mazó anyag lesz ez az igazi evangélikus nevelő kezében, m ellyel a 
szép és jó örök forrásához, Istenhez vezetheti a gyerineklelkeket, 
eszm éltetheti őket az evangélikus keresztyén em ber kötelességeire 
és amelyekkel kapcsolatosan gyakorolhatja velük a keresztyén eré
nyeket.

A beszéd- és értelem gyakorlatok anyagának feldolgozása köz
ben m indenekelőtt gondolnunk kell a gyerm ek istenfogalmának  k i
alakítására, illetőleg arra, hogy a gyerm ek képzeletvallását nyese
gessük, tisztogassuk, szellemesítsük.

Mindegyik osztály anyagfelsorolásában vannak gondolatcsopor
tok, amelyek különösképpen alkalmasak Isten terem tő hatalm ának, 
nagyságának, gazdagságának, bölcsességének átéreztetésére. (A szü
lői ház építési, felszerelési anyaga, állatok, növények. Nap, hold, 
csillagok. Nappal, éjjel. Az ember teste, lelke. A levegő, víz, eső, hó, 
felhő, szél, talaj. A term észet jelenségei. Stb.) Ezek szemléleti anya
gának összegyűjtése, illetőleg feldolgozása közben feltétlenül meg 
kell terem tenünk azokat a legalkalm asabb pillanatokat, amikor ilyen 
gondolatokat vetíthetünk a lelkekbé: Isten alkotta mindezt. Övé az 
egész világ. Övé a sugárzó nap az égen, az ezüstös hold, a fényes 
csillagok. Övé a föld, a folyók, az erdők, virágok, állatok, emberek. 
Ö a világ Ura. Minden az ő akaratából történik.

Más tanítási egységekkel kapcsolatban meg Isten örökkévaló
ságára, gondviselésére, m indenhatóságára, szeretetére eszméltet- 
hetjük  növendékeinket s hozhatjuk közelebb hozzájuk Isten lényé
nek ezeket a vonásait. (Mindennek van kezdete és vége. „Elszárad 
a fű, a virág le h u ll . . .” Csak Isten él öröktől fogva mindörökké. 
Aminek nem viselik gondját, elpusztul. A lakatlan  ház összedől, az 
elhagyott várak falai lemolanak. Az emberiség, á lla t és növény
világ, de m inden ezen a földön s az égen semmivé válna, ha Isten 
gondját nem viselné terem tm ényeinek. Ahol az orvos segíteni nem 
tud, még segtíhet a jó Isten. Ö m indent m egtehet.

Ismét más alkalm akkor csodálatot ébreszthetünk a lelkekben 
a rajtunk  naponként m egnyilvánuló isteni kegyelmesség iránt. 
(Kegyelem, hogy vannak szüléink, hogy iskolába járhatunk , hogy 
van ep testünk, hogy megvan a m indennapi kenyerünk, hogy dol- 
gozi tudunk, hogy békében élhetünk, stb.)

Az itt felsorakoztatott gondolatok kiem elésével kapcsolatban 
eszm éltethetjük növendékeinket az em ber kicsiségére, gyarlóságára, 
m éltatlanságára. Arra, hogy az Istentől m inden em ber többet kap, 
m int am ennyit m egérdemel.'

Sok-sok alkalom van azután a term észet világában érvénye
sülő törvényszerűség  szemléltetésére. M indennek m egvan az Isten
től rendelt hivatása. Ezen a világon m inden engedelmeskedik az Ö
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akaratának. Az em ber testére és lelkére pusztulás vár, ha szembe
helyezkedik az isteni törvénnyel.

A beszéd- és értelem gyakorlatok anyagával kapcsolatban gyak
ran  mód van arra  is, hogy a keresztyén em bernek az Istennel, em
bertársakkal s a terem tm ényekkel szemben tartozó kötelességeire 
eszméltessük növendékeinket. M ár a tanm enetben meg kell jelöl* 
nünk azokat a tanítási egységeket, melyek az egyes keresztyén eré
nyek és kötelességek kidomborítására, ill. az azokra való nevelésre 
lehetőséget nyújtanak. E helyütt nincs mód arra, hogy mindezekre 
részletesen kitérjünk, csupán a lehetőségek hangsúlyozását tartjuk  
szükségesnek, hogy addig is, míg az új evangélikus tan terv i u ta
sítást kézhez kapjuk — mely rem élhetőleg m inden eddig még ho
mályos terü lete t meg fog előttünk világítani — m egtegyünk m in
den tőlünk telhetőt az evangélium  szellemének a beszéd- és érte
lem gyakorlatok tanítása közben való érvényreju ttatására.

Végül még néhány m ondatban rá kell m utatnunk arra, hogy a 
beszéd- és értelem gyakorlatok tanításánál alkalm azott módszeres 
eljárás is különösen alkalmassá teszi ezt a tanulm ányt a fentebb 
körvonalazott célok szolgálatára.

Tanításunk közben a term észetes beszélgetés a lak ját alkalmaz
zuk, melyben a párbeszéd a közléssel váltakozik. De nemcsak a ta 
nító közöl és a párbeszédben nemcsak ő kérdez, hanem a gyerm ek
nek is van alkalm a arra, hogy tapasztalatairól összefüggő közlés 
alakjában adjon számot s hogy belső szükségből tanító játó l és tá r 
saitól kérdezzen. Igen sok tanítónak (s főleg vallástanítónak) a 
m unkája azért válik meddővé, m ert vagy nem képes, vagy a tan í
tás helytelenül értelm ezett „komolyságának" biztosítása végett nem 
akarja átvenni az oktatásnak ezeket a legterm észetesebb formáit, 
am elyeket pedig a legnagyobb Tanító, az Ü r Jézus is leggyakrab
ban alkalmazott. (Sajnálatos, még a jelenleg érvényben levő evan
gélikus népiskolai utasításba is belekerült egy mondat, melynek 
értelm e szerint a valiástanítónak arra kell előkészülni, hogy „meg
gátolhasson m inden oly kísérletet, am ely a növendékek részéről 
kérdezősködés alakjában felm erülhet s a tan ítást veszélyezteti.” (?!) 
L. 15. o.) A term észetes beszélgetés egyébiránt a legjobb melegágya 
annak a bizalomnak is, m ellyel a gyerm ek m inden visszahatás nél
kül elfogadja nevelőjének azokat a tanitásait, melyek igazságát és 
helyességét hiába igyekezne számára kézzelfoghatóvá tenni. Nem 
kell külön hangsúlyoznunk, hogy erre a bizalomra éppen a vallás
erkölcsi igazságoknak a gyerm ek részéről való elfogadtatása érde
kében van szükség.

A beszéd- és értelem gyakorlatok anyagának feldolgozása köz
vetlen szem léletek  nyújtása nélkül szinte elképzelhetetlen. És ez is 
nagy előny a vallásos szellemben való nevelés szempontjából. Az 
Isten megismerésének ú tja  ugyanis nem  elméleti, hanem  gyakor
lati út. Meggyőzően m ondja Rousseau: „M ennél többet gondolko
dom róla, annál jobban összezavarodom. Észreveszem Istent m in
den művében, érzem magamban, látom magam körül mindenfelé, 
de am int önmagában akarom  szemlélni, amint keresni akarom, 
hogy hol van, hogy milyen a substanciája, eltűnik előlem és zavarba
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jö tt szemem nem vesz észre többé sem m it.” (Emil, 388. o.) Ha rá
irányítjuk  a gyerm ek figyelm ét az őt környező világra, az beszé
dessé lesz számára. A beszédessé váló t erm észet pedig a legjobb 
m ester a vallásos érzés felkeltésében és fejlesztésében.” Külön ér
téke a beszéd- és értelem gyakorlatoknál alkalm azott nevelő-oktatói 
eljárásnak az is, hogy nem elégszünk meg az ism eretek átszárm az
tatásával, hanem  m inden arra alkalmas tan ítást igyekezünk gyü- 
mölcsöztetni.

Ha tan ításainkat az Isten Igéjére építjük, vagy a közvetített 
igazságokat az Igével igazoljuk és — ahol csak mód és alkalom 
kínálkozik a rra  — gyakoroltatjuk is a gyerm eket a jó szokásokban 
s a keresztyén erényekben, akkor a beszéd- és értelm egyakorlatok 
tanítása kapcsán nagy lépést teszünk előre azon az úton, m elyen az 
evangélikus egész em berek nevelését kell szolgálnunk.

M EGJEGYZÉSEK
Keltsük fel növendékeinkben a kegyelet érzését

Irta: Benedek Vince.

M agyar népünk közönyösségére és kegyelethiányára m utat, 
hogy tem etőinek rendbentartására és ápolására nem  fordít olyan 
gondot, am ilyent elhunyt hozzátartozóik em léke m egkívánna az 
élőktől. Akinek útja , falun jártában  elvezetett a tem ető m ellett (uta
lok a városon élőkre), abban bizonyosan lehangoló érzést ke lte tt a 
nálunk tapasztalható halott-kultusz hiánya. M ert m it látunk vájjon 
falusi tem etőinkben? . . . Egynéhány szeretettel gondozott sírt ha ta lá 
lunk is, de körülöttük nagy összevisszaságban, gazzal, ördögcérná
val benőtt, besüppedt sírok nagyszámát, kidűlt-bedűlt, elkorhadt 
csonka fejfákat. L átunk síremlékes, kerítéssel elláto tt sírokat is, 
m elyek azonban annyira elhanyagoltak, hogy egyenesen megcsúfol
ják  az élők kegyeletét. Vidéken jártam ban, láttam  olyan bekeríte t
ten tem etőt, amely szabad kirándulóhelye volt m indenféle tollas és 
tollatlan állatnak. Láttam  virágos sír tete jén  facér kuvaszok enyel- 
gését, a csordáról hazatérőben csapatától elkalandozó beccéket, 
szilaj csikók versenyfutását a sírok közt és sírok tetején. A sírban 
nyugvóknak szinte teljes elfeledéséről beszélnek az ilyen tem etők. 
Pedig hát lehetne ez máskép is, sőt kellene a kegyelet parancsa 
szerint, hogy máskép legyen. Csak annak átérzése kell hozzá, hogy 
a temető is a drága hazai föld egy darabja, m elyet szeretteink por
részei külön is megszentelnek. Ha egyik-m ásik gyászolónak anyagi 
helyzete nem  is engedi meg, hogy m onum entális emlékkel jelölje 
meg hozzátartozója sírját, de annyit m egtehet, hogy állandó gon
dozással elhárítsa m agától a kegyeletlenség vádját. Kevés v irág
maggal, virágpalántával, gyepezéssel, rózsabokor és szomorúfűz ül
tetésével is hódolhatnak a kegyeletnek olyanok, akiknek nem telik 
díszesebb sírem lék állítására. Milyen szép látvány például, mikor 
egy szomorúfűz, vagy egy nyíló rózsabokor hajol a sírra, am elyek
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színes koronájukkal vigaszt és m egnyugvást adnak a látogatóknak. 
Ültessünk tehát fákat is a sírokra, m int a régiek. Láttam  egy-egy 
régi sírt, ahol a kő m ár rég ledőlt, de épen jelzi a gyászoló kegye
letet egy szál karcsú fenyő. Falusi tem etőink nem álmodozhatnak 
drága, m árvány sírem lékekről és ciprusokról, m int a híres olasz 
tem etők — de fenyőink, jegenyéink és rózsáink vannak. — Aztán 
más, kegyeletet és szemsértőt is lá t a vizsgáló szem falusi tem etőink
ben: az ütött-kopott, összedűlőfélben levő, halottaskam rának neve
zett fabódét, am ely elhagyatottságával cseppet sem m utat az illető 
község lakóinak sem kegyeletére, sem a közegészségügy irán t való 
érzékére. Látva ezt a félig összedűlt épületfélét, felvetettem  ma
gam ban azt a kérdést, hogy járványos betegségek idején, de még 
m áskor is, hova teszik halottaikat temetésig az illető községek, kü
lönösen nyári melegben? M indezek olyan látványok, am elyek mé
lyen sértik  azokat, akiknek a lelkét még nem  szomorította meg 
halottaink m egszentelt nyugvóhelyének ilyen sivár képe. S azt a 
helyet, ahol m indezeket a visszásságokat együ tt látja az érző lelkű 
ember, nálunk így hívják: tem ető. Több helyen olvastam már, hogy 
a tem ető leginkább m egm utatja, hogy m ilyen lelkületű emberek 
laknak az illető községben. M ilyen jó benyomást gyakorol az élőre, 
az akár kőfallal, akár eleven kerítéssel elláto tt és gondozott temető. 
Ilyenbe, ha belépünk, önkéntelenül áhítat ébred lelkűnkben s kalap
levételre em eljük kezünket. Az egyház tan ítása  szerint, a temető 
nem a halálnak, hanem  az öröklétnek a háza. M int ilyent, m ár év
ezredekkel előbb, a római törvény is szent helynek jelölt meg. Hát 
mi, úgynevezett kultúrnép lennénk olyan emberek, amilyeneknek 
a tem ető m utat bennünket ? ! . . .  Ha a tem etőt mi is az örök pihe
nőre rendelt, m egszentelt terü letnek  tek in tjük  —- m int ahogy annak 
kell tekintenünk — , akkor kegyeletes érzéssel kell azt ápolnunk 
és jókarban tartanunk, hogy kultúrnívónkat ne szégyenítse meg az 
idegenek előtt!

Milyen más gondot fordítanak más nem zetek temetőikre! Idéz
zem-e az olaszokat, akik második Istenházának tekintik a tem etőt. 
Ezekben az olasz tem etőkben még a halálnak is derűsebb az arca. 
Ezek m ár fekvésükkel és elrendezésükkel is igyekeznek az élők 
gondolatait a halál borzalmasságától elvonni. Nálunk a nemtörődés 
ezen a téren is a kultúrérzék hiányát m utatja . A mi viszonyaink 
között, szinte m egretten az érzékenyebb lelkületű ember a rra  a gon
dolatra, hogy holta u tán  m ilyen feledtetés lesz osztályrésze az élők 
közönyösségéből. A zért tolakszik elénk a halál borzalmassága, ha 
elhagyatott, rendezetlen tem etőben járunk.

Ha a községek vezetői a gondozására is kiterjesztenék figyel
m üket, akkor bizonnyal nem nyújtanának olyan sivár, lehangoló 
képet falusi tem etőink. De hiányzik bennük is a kegyelet érzése. 
A kegyelet érzésének felkeltése érdekében különösen az iskola tehet 
sokat az erkölcsi nevelés keretében. Meg kell rögzíteni növendé
keink lelkében, hogy az élőknek kötelességük van a holtak iránt, 
ez pedig: em lékük tiszteletben tartása; tisztelettartásuk pedig kell, 
hogy nyugvóhelyük ápolásában is m egnyilvánuljon. Ne feledjük egy 
pillanatra sem bevésni növendékeink leikébe, hogy a tem ető  szent 
hely, amely kell, hogy állandóan kegyelete tárgya  legyen az élőknek!
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A gyermekgondozás nemzetvédelmi feladat.
Mióta az emberek társadalm i közösségben élnek, tudják, hogy 

a  fiatalság, ilietve a gyerm ek a jövő biztosítéka. Ezért m inden 
nagy és életképes nemzet, nagy gondot fordít gyerm ekei ápolására 
és nevelésére. Minden kicsi m agyar élet a nem zet pótolhatatlan 
kincse.

A nő m unkafeladatai között alig akad fontosabb a gyerm ek- 
védelemnél. Az Egyesült Női Tábor a m últ nyár folyamán, alig két 
hét leforgása alatt közel 60 G yerm ekkertet szervezett meg próba
képpen az ország különböző részeiben. Ez a gyorsütem ű m unka és 
az a szeretet, am ellyel m indenhol fogadták a G yerm ekkertet, iga
zolta törekvésünk időszerűségét és helyességét. Ezért most az 
Egyesült Női Tábor elhatározta, hogy az eljövendő nyáron m inde
nü tt megszervezi a G yerm ekkerteket, ahol a rra  a legnagyobb 
szükség van.

A G yerm ekkertek megszervezésével a következő feladatokat 
szolgáljuk:

1. Segítségnyújtás a falusi anyáknak a nyári munkaidő alatt 
a gyerm ekek gondozásában és nevelésében. Mezőgazdasági ország 
vagyunk. Lakosságunk nagyrésze mezei m unkával keresi kenye
rét. A gazdaság a család m inden tagjának m unkáskezét igénybe 
veszi. Az asszony éppúgy dolgozik a nyári nagy m unka idején a 
szántóföldeken, a kertben, az állatokkal, m int a gazda. A m unka 
hajszolja, ha jtja  őket és az asszonynak, a családanyáknak nem 
m arad idejük, hogy kicsiny gyerm ekeikre kellőképpen gondot 
viseljenek. Ezért emelkedik nyáron mindig a gyerm ekszerencsét
lenségek száma. Kötelességünk tehát arról gondoskodni, hogy a 
gyerm ekek ne eshessenek a kútba, ne vághassák el lábukat a 
kaszával s ne legyenek az országútak kis ácsorgói.

2. A gyerm ekek egészségének védelme, az első pontnak te r 
mészetes következménye. A m agárahagvott gyerm ekek porban, 
piszokban játszanak, tisztaságukról nem tud kellőképpen gondos
kodni az édesanya, m ert hiszen napkeltétől, napszálltáig távol van 
tőlük, Ezért term észetesen étkeztetésük sem kielégítő és nem felel 
meg a népegészség követelményeinek.

3. A nemzeti nevelés semmivel sem jelentéktelenebb az előző 
kettőnél. A gyerm eket m ár kicsi korukban helyes foglalkoztatás 
ú tján  el kell készíteni arra, hogy társadalm unknak hasznothajtó, 
dolgozó tagjai legyenek és arra  is, hogy m unkájukat tudatosan 
végezzék nem zetük szolgálatában. A hazafias és közösségi érzést, 
valam int a m agyar nemzeti öntudatot m ár a legzsengébb gyerm ek
korban kell a lelkekben meggyökereztetni.

Az iskolai kötelezettség előtti korban, mindazoknál a gyerm e
keknél, ahol a szülők kenyérkereseti gondjaik m iatt nem érnek rá  
gyerm ekeikkel kellő m értékben foglalkozni, a társadalom ra hárul 
a feladat, hogy a családi nevelés kiegészítéséről gondoskodjék Az 
Egyesült Női Tábor, m int a m agyar nőegyesületek közössége, vál
lalta a G yerm ekkertek társadalm i úton való megszervezését. Biz
tosítja a Zöldkereszt ú tján  a gyerm ekek te j- és cukoradagját; gon
doskodik szakképzett vezetőkről és a legszükségesebb anyagi esz



120

közöknek megszerzéséről. Ebben a nagy m unkában azonban a ma
gyar asszonytársadalom teljes összefogására van szükség.

Ezúton is kéréssel fordulunk elsősorban a gyerm ekvédelem 
mel foglalkozó hivatalos személyiségekhez és a nem zetüket szerető 
asszonyokhoz és leányokhoz. K érjük, közöljék központunkkal (IV.f 
Eskü-út 6. sz.) van-e szükség községükben G yerm ekkert m egszer
vezésére? Van-e erre megfelelő helyiség? Van-e valaki a község
ben, aki a szervezés felelősségteljes m unkáját vállalná. És végül 
lehet-e szám ítani a helyi társadalom  term észetbeni adom ányaira, 
s a helybeli asszonyok és leányok önkéntesen vállalt segítő m un
kájára.

E rre a segítőm unkára h ívja fel az Egyesült Női Tábor a falu 
és város m agyar nőtársadalm át és kér asszonyi tám ogatást mind
azoktól, akik átérzik a nyári Napközi otthonok és G yerm ekkertek 
nemzetm entő jelentőségét.

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ
Felhívás a tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó 

igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Tanítói 

Internátusok Alapjából“ való segélyezésre evangélikus egyházunk 
nevében pályázatot h irdetek olyan, gyerm ekeiket az 1940/41-ben 
tan ítta tó  tanítók gyerm ekneveltetésének céljaira, akik falvakon, 
tanyákon teljesítenek szolgálatot és ennélfogva gyerm ekeik 
továbbneveltetéséről a m aguk erejéből gondoskodni nem tudnak. 
Kivételesen s különösen indokolt esetben ezen kategórián kívül eső 
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelemm el az alap 
rendeltetésére és a m iniszter ú r intenciójára, különös figyelemben 
részesülnek azok a folyamodók, akik gyerm ekeiket evangélikus 
in ternátusbán helyezték el. A kérvényben feltüntetendő: a tanító 
neve, életkora, h i v a t a l i  m in ő s é g e , működési helye, családi 
viszonyai, teljesíte tt hadiszolgálata, házon kívül tan ítta to tt gyer
mekeinek neve, életkora, iskoláztatási (melyik iskolába jár) és 
elhelyezési adatai (internátus, magánház, rokonság), tanulm ányi 
előmenetele. Továbbá a tanítói javadalom  pontos adatai tételen- 
k in t s végösszegben, aranypengő érték szerint. Feltüntetendő tehát: 
a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom  (értékegység, kezdő fize
tés százaléka, föld, term ény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő 
államsegély, esetleg más, bárm ilyen term észetű javadalm i tétel) s 
végül a magánvagyon. Folyamodási ívet m egkeresésre az illeté
kes püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekintettel 
az egységes eljárás szükségére, a segélykérés ezen folyamodási íven 
nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes 
kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi május hó 10-éig nyúj
tandó be, onnan pedig m ájus hó 15-éig az illetékes püspök úrhoz 
terjesztendő fel, hogy m ájus hó 20-áig kezeim között lehessen.

Budapest, 1941 április 10. D. Báró Radvanszky A lbert s. k.
egyetemes felügyelő
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A soproni evangélikus líceum, (előbb tanítóképző-intézet I. osz
tályába szóló felvételi jelentkezéseket Főtisztelendő és Nagyméltó
ságú D. Kapi Béla Püspök Űrhöz, Győr, címzéssel, az in tézet igaz
gatóságához (Sopron, Képezde-u. 14. sz.) kell megküldeni. Mel
lékletek: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. A közép- vagy polgári
iskola IV. osztályáról szóló félévi értesítő másolata. (Az évvégi bi
zonyítványt is tartalm azó Tanulm ányi Értesítőt kézhezvétel után 
pótlólag kell megküldeni.) 3. Aki bennlakást kér, az ú jkeletű  ható
sági orvosi bizonyítványt, 4. aki kedvezm ényt kér, az ú jkeletű  ha
tósági vágyom bizonyítványt is m ellékeljen a szülők vagyoni hely
zetéről. 5. K ét tanú  által a lá írt szülői nyilatkozat arról, hogy a 
tanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak.

A jelentkezési ira t és a m ellékletek bélyegmentesek.
A líceum érettségi bizonyítványt ad, m elyekkel a m ajd meg

nyíló tanítóképző akadém iára és mindazon pályákra lehet m enni (a 
tudom ány- és a m űegyetem  kivételével), am elyekre a középiskolai 
(gimnáziumi) érettségi bizonyítvány jogosít.

A tanítói pályán m utatkozó hiányok a biztos elhelyezkedést ki
látásba helyezik ezen a pályán.

Az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást ad az intézet igazga
tósága.

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja
husvét hetében választmányi, m ajd rendkívüli közgyűlést tarto tt. 
Az ülést Háros Antal elnök vezette. Kegyeletes szavakkal em léke
zett meg gróf Teleki Pál vára tlan  elhunytáról.

Lengyel Ferenc fő titkár jelentette: a kolozsvári Tanítók
Hunyadi Háza használata ügyében megállapodás tö rtén t a vallás- 
és közoktatásügyi m inisztérium m al. Az Állam i In ternátusi alapból 
a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  segélyt helyezett kilá
tásba. Az elnökség a felsőcsatári Üdülőház telkét 800 négyszögöl
lel vásárlás ú tján  m egnagyobbította, az Üdülőház üzembehelyezé
sére pedig a szükséges intézkedéseket m egtette. Pályázati h irde
tés jelent meg a N éptanítók Lapja ápr. 1 .-i számában az Eötvös- 
alap jótétem ényeiről. A júliusi rendes közgyűlésen m éltó megem
lékezés történik Péterfy  Sándor születésének 100 éves évforduló
járól. Országos Emlékbizottság alakult Rákos István m éltó sírem lé
kének felállítására, önkén tes adományok felajánlására szólítja fel 
a tanítóegyesületeket és tagjaikat. A Kalász rt. m ultévi üzletered
ményéből 16 ezer pengő részesedés ju to tt az Eötvös-alapnak.

A főtitkár jelentését a választm ányi ülés és a rendkívüli köz
gyűlés tudom ásul vette.

Gundy Károly szám tartó az Eötvös-alap vagyoni állapotáról 
számolt be. Mind a vagyon, m ind a tagok száma emelkedő irány
zatot m utat. M élyreható vita fejlődött ki az Eötvös-alap készpénz
vagyonának felhasználásáról, s m ind a választm ány, m ind pedig a 
rendkívüli közgyűlés elfogadta az elnökség javaslatait és a további 
intézkedésre felhatalm azást adott.

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja pályázatot h irdetett a 
Tanítók Házaiba való felvételre, jutalom -, segély és árvanevelési 
segélydíjakra. A pályázat teljes terjedelm ében a Néptanítók Lapja 
1941 április 1-i számában jelent meg.
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A Rákos István-emlékbizottság aláírási íveket küldött szét a 
várm egyei és járási tanítóegyesületek elnökeinek. Az Em lékbizott
ság kéri az ország tanítóságát, hogy önkéntes adom ányaikkal 
tegyék lehetővé az elhunyt tanítóvezér sírjának m éltó megjelölését.

HÍREK
Választás. A rákoskeresztúri egyház- 

község egyik tanítói állására megvá
lasztotta Késmárszky Irén tanítónőt, 
Késmárszky Gyula ig.-tanító leányát.

Kinevezés. M enyhárt Ilona hegyfalui 
tanitónőt a VKM. kinevezte a kiscsákói 
állami iskolához próbaszolgálatos taní
tóvá. A távozó tanítónő, aki közel 10 
évig működött Hegyfaluban, istentisz
telet keretében búcsúzott iskolájától. 
Ez alkalommal búcsúzott tőle a községi 
jegyző, a r. kát. iskola tanítója, to 
vábbá az ifjúság és a tanulók meg
bízottja.

Üdülőházunk intézőbizottsága ápr. 
hó 8-án, a Tanítók Házában ülést tar
tott, ahol a felmerülő folyóügyeket tá r
gyalta le.

A Magyar Tanügyi Egyesületek 
Egyetemes Szervezetének elnöki ta 
nácsa f. évi április 9-én, Budapesten 
ülést tartott, ahol többek között a fe
nyegető tanárhiány kérdésével foglal
kozott.

A soproni evangélikus líceum és 
tanítóképző-mézet Kapi Gyula Ifjú
sági Belmissziói Egyesülete f. évi már
cius hó 23-án böjti vallásos estet ta r
tott. Ennek műsorán az intézet férfi
karának énekszáma, közének, továbbá 
Lackner Kálmán zenetanár hegedű
száma dr. Gárdonyi Zoltán zongora
kíséretével s kezdő és záró ima kere
tében dr. Deák István tartott előadást 
„Böjti gondolatok a magyar költészet
ben" címen. Az előadás keretében N é
meth Margit úrleány, Antal Aladár és 
Ritzel András növendékek pedig köl
tem ényeket adtak elő. Mind az értékes 
előadás, mind a kísérőszámok mély 
hatást keltettek.

A lelkészi, tanítói és a nők részére 
tervezett evangélizáló konferenciák ez
évben Dunántúlon elmaradnak.

A Magyar Tanítóegyesületek Egye
temes Szövetsége elnöki tanácsa ápr. 
8-án ülést tartott, melynek során a 
folyóügyek elintézése mellett Molnár 
János, a Hajdúvármégyei Tanítók Ál
talános Gönczy Egyesületének elnöke

„A magyar tanítóság feladata és lehe
tőségei az új Magyarország megterem
tésében" címmel előadást tartott. 
Ugyanekkor tarto tta a Tanyai Tanítók 
Országos Bizottsága is ülését Csernai 
Mátyás elnökletével, ahol tárgyalták 
az ú. n. tanyatörvény kérdését.

Az Országjárás elsőnek jelenti, hogy 
az Erdélyrészi Fürdők Szövetsége tíz 
milliós h itelkeretet biztosított az er
délyi üdülőhelyek, szállodák és pen
ziók jókarbahelyezésére és modernizá
lására. Közli a lap dr. Szviezsényi Zol
tán, Markos Béla, Hallóssy István, dr. 
Búd János és dr. Klaudy József érde
kes előadásait az idegenforgalmi tan
folyamon, színes riport ism erteti az 
erdélyi borvíz birodalom csodaforrá
sait. Beszámol a lap a kormánynak 
arról a tervéről, hogy lebontja vagy 
átalakítja Észak-Erdély regát stílusú 
építményeit, végül ismerteti az Ibusz 
húsvéti utazásait. Érdekes cikkek és 
gazdag hírrovat tarkítják a tartalm as 
hetilapot. Szerkesztőség és kiadóhiva
tal: Budapest, IV., Párisi-u. 1. Telefon: 
186-724. Kapható minden Ibusz pavil- 
lonban 20 fillérért.

A hegyek születéséről és életéről 
közöl érdekes cikket a Búvár nagyter- 
jedelmű áprilisi száma. A változatos 
tartalmú folyóiratban tizenhat tanul
mány foglalkozik a természet titkaival. 
Kendi Fináiy István az újabb vegyé
szeti találmányokról, Mitsch János a 
kígyószérumról ír. A lap élén Fodor 
Ferenc Teleki Pál gróf tudományos 
munkásságát méltatja. Cikket írt még: 
Cs. Sebestyén Károly a székelyek ha
risnyájáról, Thurzó Gábor Spalatóról, 
Raguzárói és Trauról, Bicskei Jenő a 
fogaskerekű vasútról, nemes Suhay 
Imre az USA geostratégiai helyzetéről, 
Molnár László a magyar rizs kártevői
ről és Dala József Mezőkövesd matyó 
múzeumáról. A Tudomány Műhelye 
számos érdekes rövid cikkén kívül 
most közli az országos diákpályázat 
bírálóbizottságának névsorát.
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KÁNTORI ROVAT
E rovat kéziratai dr. G árdonyi Zoltán evangélikus tanítóképző-intézeti 

tanár, Sopron címre küldendők.

Tanfolyamunk hírei.
Márciusi szám unkban felvetett kántori továbbképző-tanfolya

m unk tervét a közbejött rendkívüli események ellenére is fenn tart
juk. Bár a m ostani napokban sokféle akadállyal kellene számol
nunk, mégis rem éljük, hogy a nyár alkalm asabb időket hoz a te r
vünk m egvalósítására.

Amint a beérkező jelentkezésekből látjuk: a tanfolyam ot legcél
szerűbb lesz Budapesten, augusztus hó közepe után megrendezni. 
M unkarendünk eddig m inden jelentkezőnél helyeslésre talá lt. Kívá
natos volna, hogy a továbbképzés szükségességét minél több kánto
runk  felismerje. A kántori m unka nagyobb megbecsülése csak akkor 
várható, ha az a m unka valóban érdemes arra, hogy a hívek és a hi
vatalos egyház felfigyeljen rá. Ahol az egyházi zene ügyével szemben 
most még közönnyel találkozunk, ott igen nagy fejlesztő és nevelő 
m unkára van szükség, hogy ezt a közönyt legalább némileg m egtör
hessük. A kezdeményező lépést azonban nekünk kell m egtennünk, 
m ert amíg nem  tudunk felm utatni kétségbevonhatatlan eredm é
nyeket, addig nem igényelhetjük a m unkánk nagyobb megbecsü
lését.

A haladásban, fejlődésben akar a kántorok segítségére lenni a 
tervezett tanfolyam . Ragadjuk meg a kínálkozó alkalm at és jelen t
kezzünk mielőbb a részvételre! A jelentkezések P e s k ó  Zoltán 
tanár, orgonaművész címére (Budapest, VII., R ottenbüler-utca 10.) 
küldendők.

Hangjegymellékletünk.
M ájus-júniusi 4 oldalas hangjegym ellékletünk K api-K rálik 

Jenőnek vegyeskarra íro tt 34. zsoltárát és Gárdonyi Zoltánnak 
orgonára vagy harm ónium ra íro tt fughettáját tartalm azza. A vegyes
kar közepes nehézségű, négyszólamú, általános tartalm ú (tehát 
bárm ikor előadható) mü. A fughetta három szólamú m anuál-tétel 
d-dór hangnemben. (A grafikus elfoglaltsága m iatt később csatoljuk. 
A kiadó.)

Egyházzenei krónika.
1941. márc. 30. Zenés áhítat, a budapest-óbudai templomban. Orgonáit 

Szakolczay-Riegler Ernő. Előadta Muffat Tokkátáját, Buxtehude és Bach J. S. 
1— 1, valamint Perényi Géza 2 korálelőjátékát, Bach J. S. kis preludium és 
fugái közül a B-dúrt, valamint Rossi Michelangelo Tokkátáját. Énekelt a kelen
földi ev. énekkar W eltler Jenő vezénylete alatt. Előadtak két Bach J  S.- és 
egy Gumpelzhaimer-kórust, valamint Kapi-Králik Jenő: „Légy csendes szív
vel" és „34. zsoltár" c. művét.

1941. áprlis 3. Passió-előadás a soproni templomban. Előadásra került az 
Ittzés-féle Máté-passió, két finn passió-énekkel kibővítve. A rendezést a hit- 
tudománykari hallgatók ifjúsági köre végezte. Közreműködtek az állami 
leánygimnázium evang. növendékei, az ev. líceum és tanítóképzőintézet és az
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ev. gimnázium („Líceum") ifjúsága, valamint az ev. ieányegylet tagjaiból és 
theológusokból alakult vegyeskar.

1941. április 6. A budai évang. egyházi énekkar templomi hangversenye a 
bécsikaputéri templomban. Orgonáit W eltler Jenő. Előadta Bach J. S. és Rajter 
Lajos egy-egy korálelőjátékát, valam int Bach J. S. e-moll preludium és fugá
ját. Az énekkar Koch István vezénylete alatt Gasparini és Bach J. S. kóru
sait, Nyberg „Szelíd szemed, Ür Jézus"-át és a magyar gályarabok énekét 
énekelte. Ezenfelül magánének- és hegedűszámok is voltak.

F olyóiratszemle.
„Katolikus Kántor“, 1941 március. — Veress Endre: Hangkép

zés az énekkarban. „A rezonálás kelti a hang színét; a m ellrezo
nancia szolgáltatja a zengő erőt az alacsonyabb felhangokkal, a fej
rezonancia pedig a csillogó csengést a magasabb felhangokkal. Éne
künk csak akkor vivőerős és csengő, átütő erejű, tehát fejrezonan
ciában gazdag, ha a hanghullám ot előre, az ínyhez vetítjük. A hang
irányítást a nyelv végzi. Hátsó dom borulatának kell olyannak 
lennie, hogy a légcsőből függőlegesen felemelkedő hanghullám ot 
szelíden előrekanyarítsa.“

„Magyar Kórus“, 41. szám (1941 tavasz). — Ennek a szám nak 
a hangjegym ellékletei közül többet a mi kórusaink figyelm ébe is 
ajánlunk. M indenekelőtt Gum pelzháim er két kórusa („Két ének 
Jézushoz“, MK. 490. sz.) ta rth a t számot érdeklődésünkre, még pedig 
nem csupán a szerző személye révén, hanem  főleg azért, m ert mind 
a kettő  könnyű és szép három szólamú vegyeskar (két női- és egy 
férfi-szólam). Az első darabot mi m ár régebben közöltük tem etési 
szöveggel („Békében és bá tran  m egyek“), most pedig „Jézus, kit 
szívünk mélye áld“ szöveggel (Gábor Jánostól) jelent meg a darab, 
tehát m inden olyan időben énekelhető, am ikor a Jézushoz szóló 
könyörgés alkalomszerű. Ugyanez áll a második darabra is („Jézus, 
egyetlen éltetőnk“). Hasonló szólambeosztású, de egészen könnyű 
és igen rövid darab a MK. 491. sz. lapon T riller V alentintól közölt 
„Jöjj áldjuk m ind az U rat“ szövegű kórus. Az ugyanezen lapon ki
adott Cordans-kórus szövegileg ugyan szintén megfelelne nekünk, 
de a m ű zenei stílusa kissé elü t az ev. egyházi zene m estereitől. 
A MK. 174. sz. a. m egjelent Pizari-kórus („Szép énekszó“ , Babits 
M. u tán  Kerényi Gy.) — annak ellenére, hogy Cordans-nál későbbi 
szerzőtől való —  jól beleillik a mi egyházi zenénk stílusába; szövege 
V irágvasárnapra, Husvétra, vagy Áldozócsütörtökre alkalm as. Bár
dos Lajos két húsvéti éneke közül (MK. 492. sz.) különösen az 
„Ö rvendjetek angyalok!“ szövegűre hívjuk fel a figyelmet, m elyet 
kétszólam ú női- vagy gyerm ekkar énekelhet, orgona- vagy harm ó- 
nium kísérettel. Végül a MK. 469. sz. a. „Ó fájdalm as, szomorú Szűz
anya“ címmel K erényi Györgytől közölt kétszólamú énekfeldolgo
zás cantus firm us-ával kapcsolatban megjegyezzük, hogy a dalla
mot a nép ajkáról Gomba somogymegyei községben az 1934. év 
nyarán  jegyezte le Kerényi; e dallam  igen közeli rokonságban van 
a „Kegyes Jézus, én im ádságom ra“ énekünkkel. Az ism ertete tt 
hangjegyek ára  számonkint 30 fillér, tíz példányon felül darabon- 
kint 8 fillér.

N yom atott G arab József könyvnyom dájában, Cegléden.



A vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület 
közgyűlése.

A vasi középegyházmegyei tanítóegyesület ezévi rendes köz
gyűlését a visszacsatolt M uraszombaton ta rto tta  meg július 22-én. 
A rendes tagokon k ívül m egjelent m integy 15 vend vidéki tanító  is, 
köztük az ősz Fenyves, az egyesület volt elnöke is.

Bánó Adám alelnök afeletti örömének ad kifejezést, hogy a 
régi egyházmegye tanítósága így teljes szám ban jelenhetett meg a 
gyűlésen, bár a vendvidéki tan ítók  közjogi helyezete még nincsen 
tisztázva, am ennyiben az iskolák egyelőre a katonai közigazgatás 
alá tartoznak.

Alelnök bejelenti, hogy Somogyi Béla volt elnök tisztségéről, 
Sopronba való távozása m iatt, lem ondott. Meleg szavakkal em léke
zik meg Somogyi nagyvonalú m unkásságáról. A közgyűlés volt 
elnökének 10 éves elnöki m űködéséért jegyzőkönyvi köszönetét 
mond, s biztosítja őt továbbra is szeretetéről.

A lelnök felolvassa elnöki jelentését. Ennek során m egem léke
zik Zongor Béla esperes, kormányfőtanácsos ú rnak  a tanügyi igaz
gatásról tö rtén t kiválásáról. Az egyesület hálájáró l és szeretetéről 
biztosítja esperes u ra t. Felolvastatja esperes ú rnak  az egyesület
hez in tézett m eleghangú, szívélyes levelét.

A lelnök egyúttal tisztelettel és szeretettel köszönti Rónay B. 
Gyula alesperest, aki ezután a tanügyi igazgatás vezetője lesz. Al- 
esperes válaszában elm ondja, hogy ő a tanító t tisztelni és m egbe
csülni édesatyja oldalán tanu lta  meg, aki maga is tanító  volt. Min
den m unkájával a tanügyet k ívánja  szolgálni.

Az alelnöki jelen tés szólt még az egyesület fennállásának 80-ik 
évfordulójáról, am inek m egünneplésére az őszi ülést jelölték ki. 
Személyi változások, halálesetek, évfordulók m egem lítése egészí
te tte  ki a jelentést.

Osváth Sándor battyándi tanító  a visszatért tanítóknak a m eg
szállás ideje alatti életéről ta rto tt lebilincselő előadást.

Gömbös József jákfa i kartárs Széchenyi Istvánról em lékezett 
meg, m int a nagy nem zetnevelőről. Értékes előadásáért jegyző- 
könyvi köszönetét kapott.

O rbán Károly kőszegi kartárs ism ertette  az egyetemes iskolai 
szabályrendeleteket. A 4. pontban foglaltakat b írá la t tárgyává teszi.

K erta i János kőszegi kartárs az új népisk. tan te rv e t ism ertette.
Több kebelbeli ügy tárgyalására kerü lt még sor, így elhatározta 

a tanítógyűlés, hogy tek in te tte l a jövőévi általános tisztújításra, 
valam int a rra  a körülm ényre, hogy a vendvidéki tanítók helyzete 
még tisztázatlan, a m egüresedett elnöki tisztet nem  tölti be, hanem  
addig az ügyvitelt az alelnökre bízza. K e r t a i  J.



NYÁRI MENETREND
idő

7 ó 40 p személyv.
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Garab József könyvnyomdája, könyvkötészete, Cegléd.
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Mindazt!
János 15.

Az Ü r a Máté 23-ban foglalt feddőbeszédében leleplezi a nem 
hitből fakadó vallásoskodásunk legfőbb ism ertetőjelét: Nem Istenre, 
hanem  csak az em berekre való tekintettel visszük végbe cselekede
teinket (Mt. 23, 4.) és önkényesen válogatjuk meg feladatainkat. 
Amit Isten m úlhatatlanul szükségesnek ta rt, azt el m erjük  hanya
golni. Kiki a maga helyén tán  a leghűségesebben végzi a feladatait, 
de lehet, hogy Isten szem ében ezek csak szúnyogok a teve nagy
ságú életbevágó teendőkhöz képest. Mt. 23, 23. —■ Hányszor ragasz
kodunk a régen valam ikor em beri szempontokból választott szabá
lyokhoz és szokásokhoz, m elyekkel a világ szeme előtt ideig-óráig 
palásto lhatjuk a belső ba jt és értéktelenséget, de am elyekkel sem 
életet m enteni, sem új élet magvát elvetni nem lehet. K apáljuk 
a szőlő egyik végét és nem  akarjuk m eglátni, hogy a szőlő másik 
végén a fejsze a fanyar gyümölcsöt term ő tőkék gyökerére vettetett.

Még gyötrőbb lesz szám unkra a feddő beszéd, ha szemügyre 
vesszük az elején a „m indazt“ szót. Jó, há t ha a kolostori önkínzás, 
söprés és egyéb külsőség sem m it sem ér, tegyük hát m eg mindazt, 
am i kötelességként a lá tha tá ron  felmerül. Ez esetben tán  akarva 
akaratlanul is elvégezzük azokat a m úlhatatlanul szükséges teen
dőket, m elyek az élet egészének a körét zárják  s így lehetővé teszik 
az élet belső gyarapodását, elmélyülését, tehát az Isten  áldását. 
De a társadalm i szétesettség és az egyén szigeteltsége m ellett a 
bűntől egyébként is m eggyötört testtel, lélekkel, m eddig b írjuk  az 
efajta  törvényszolgálatot, ha egyáltalán sikerül a kellő időben, 
helyen és módon Isten ak ara tá t cselekednünk. Á tm enetileg enyhü
lést hoz, hogy az általunk  betöltendő törvényben legfontosabbnak 
m ondja az Ür az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget (Mt. 23, 23). 
De jaj, hiszen éppen ez az a három  tükör darab, melyek rán k  cáfol
nak és igazolják, hogy önzésünkben elveszett és elkárhozott embe
rek  vagyunk. Ha m indent m eg tudnánk is tenni, de Isten  akarata 
szerint igazán ítélni, irgalm asságot, könyörületet gyakorolni és hű-
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ségesen k itartani, ez ugyancsak lehetetlenség — lehetetlenség ma 
anyagi okok m iatt is.

Ha a m agyar nép és nem zet a „fiatal európai népek“ között 
fenn  akar m aradni és gyümölcsöt is akar hozni, akkor új tőkébe 
kell beoltania. Abba a csudatőkébe, amelyből csodálatos élet fakad, 
m ely életben semmiféle, Istentől szükségesnek nyilváníto tt fel
ad a tra  nem  m ondjuk, hogy ez anyagi okokból kivihetetlen, erre 
nincs pénz. Mindazt, am it Isten elvár tőlünk, nem a pénz, hanem  
a lélek teszi lehetővé. A valóságos gyülekezetben pénz nélkül is 
m inden lehetséges, m ert ez a gyülekezet nem  más, m int az „Igazi 
Szőlőtő“ tenyészete. Krisztus nélkül semmit, de Krisztussal m ind
azt, am it Isten elvár, m indent! Nem egyéni kezdeményezésből 
egyéni érvényesülésre, csak a gyülekezetből Isten dicsőségére s a 
lelkek  üdvösségére.

Siessünk hát az evangélium i gyülekezetek alapokmányaihoz, 
alapítóleveleihez, az utolsó vacsoránál ny ú jto tt Igékhez, megváltói 
rendelkezésekhez. G yújtópontjuk jóform án János 15. része. — 
Szentlélek Üristen, kérünk, vezess a gyülekezet és Egyház egyedüli 
Urához, hiszen csak Ö a Szőlőtő, az egyetlen Üt, a Világosság, az 
Élet! N. J.

Grieszhaber Endre Henrik
1887-1941

Harangok panaszos kongása hullám zik az enyhe tavaszi szél
ben, a tolnam egyei Majos község határában. Mezők gyönyörű 
zöldje, gazdagon hullámzó búzatáblák h irdetik  a tavaszi m egújulás 
csodálatos erejét. M inden az új élet pom pájában tündöklik. Ugyan
akkor gyászlobogó leng a majosi iskola orm án és szomorú elm úlás
ról beszél.

Akit úgy ism ertünk, m int a lendületes munka, a sokoldalú 
képességek, a kiválasztott tehetség és széleskörű tudás példam utatá
sát: Grieszhaber Endre H enrik nincs többé.

Megremeg a lelkem, fájdalom  könnye csordul a szememből' 
Nem  akarom  hinni, am it a táv ira t jelen t Grieszhaber Endre Henrik 
m eghalt! Hiszen alig fél esztendeje úgy állt o tt meleg ünneplés 
középpontjában: a X. Egyetemes Tanítógyűlés színe előtt erőtől 
duzzadó, kimagasló alakjával, m int az egészség m intaképe, amikor 
feltűzték  a m ellére a TESz jubileum i díszjelvényét.

Amíg kocsim a gyászbaborult község felé gördül, sietve kérdem  
a gazdát és m egtudom  a valóságot, ö t  hé t alatt, végleg elernyedt az 
a szív, amely olyan sok szép és nemes eszméért, annyi jósággal, 
m egértő, m indenkit magához ölelő és megbecsülő szeretettől tudott 
dobogni. Öt hét elég volt arra, hogy a családtagok imádságos kö
nyörgése, az a sok gyengédség, az ápoló szeretet, a napi orvosi keze
lés, tanári konzultatás és m inden em berileg elgondolható próbálko
zás és emésztő gyötrődés ellenére is: elhallgasson és m egálljon az a
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nemes szív, az életerő áram lása. A nagy viaskodás az életért: végét
ért, Grieszhaber E. H enriket m egölte a szíve.

Lapunk olvasói szám ára nem  kell hosszú m éltatást írnom  arról: 
ki volt Grieszhaber Endre H enrik. Egyesületi életünkben sem kell 
ism ertetni m unkálkodását. Sajtónkban vélem énye m indig a határo
zott, szilárd meggyőződést, a józan ítélőképességet, a hivatásunk 
sokágú szövevényében m indenütt otthonos, tiszta m eglátást képvi
selte. Egyesületi életünkben neve fogalom volt. Szónoki tehetsége 
oly szárnyalást adott a közgyűlések vezetésének, hogy m inden hall
gatóra felemelő hatással volt. M egnyilatkozása minden egyes köz
gyűlést ünnepi színnel vont be s tekintély t és tiszteletet biztosított 
a tanítói névnek s az egyesületi megmozdulásoknak. Az ifjú  tanító
nemzedék nem egyszer egy ilyen általa vezetett egyházkerületi vagy 
egyházm egyei tanítóegyesületi közgyűlés u tán  lett az egyesületi 
eszme hive, m ert felébredt lelkében a közösség tudata s ha addig * 
lekicsinyelte az egyesületi élet jelentőségét, most m egérte tte  az 
egyesülésben rejlő erőkifejtés fontosságát és hive lett a tanítói kö
zösségi mozgalmak gondolatának.

Ha m indennapi m unkája m ellett csak az egyesületi életben és 
sajtóban teljesíte tt h ivatását vehetnénk számításba, akkor is messze 
az átlagon felülem elkedett volna az ő tanító i egyénisége. Iskolája 
m intául szolgált. A ném etnyelvű tanulók részére tankönyveket írt. 
G yakorlati és elméleti pedagógiai tudása m egnyilatkozott szemi
nárium  és különféle konferenciai előadásokban, gyakorlati bem uta
tókon, am elyekre sűrűn igénybe vette egyházi és világi hatósága, a 
m agasabb körök bizalma. O tt volt a község életében, m in t részese a 
szellemi vezetők hivatásából reáháruló  munkaközösségnek. Ott volt, 
ahol dolgozni, szervezni és alkotni kellett. Nagy gyakorlati érzéké
vel a kényes kérdésekben is mindig meg tud ta  találni a kivezető 
útat. Gondolok itt a kétnyelvű: m agyar és német iskolai m unkára 
s az ú jabban kiéleződött nemzetiségi kérdésre. Józan, egészséges 
m egítéléssel hirdette, hogy az ilyen helyeken működő tanító  fel
sőbb hatóságai rendelkezése szellemében járjon  el, de azért hang
súlyozta, hogy népét rá  kell vezetnie an.nak megismerésére, m i
szerint a m agyar hazában való boldogulásához szüksége van a ma
gyar nyelvre. A m agyar hazafiság kialakításának helyes eszközeit 
sokszor h irdette. Még sem volt községében összeütközése, m ert a 
lakosság m egértette, m egbecsülte és szerette.

Példam utatás volt az ő élete a takarékos, józan életre, a helyes 
evangélium i lelkületű népnevelő vallásos buzgóságára, a m agyar 
nemzeti érzésű népnevelő m agatartására. De egyben nem tudjuk 
követni: a m unka önmagát emésztő, tú lfeszíte tt és ere jét felülmúló, 
erőket bomlasztó halmozásában. Vádol bennünket a lelkiism eret: 
m iért nem  kiálto ttunk „m egálljt“ ez önm agát áldozati oltáron el
égető férfiúnak akkor, am ikor még idejében lett volna? Tragikus 
tanítósors az ő sorsa! Annyi nemes eszmény, annyi tettvágy  heví
te tte  m indig szolgálni és alkotni vágyó, érző szívét, hogy ez a szív 
idő előtt k ifárad t és elcsendesült.

Nehéz nékem  e sorokat egymáshoz rónom, hiszen a jobbkezem 
volt; felejthetetlen  elnöktársam , hűséges m unkatársam , örömben,
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bánatban velem érző jó barátom . Ha egy idegen végignézte a rnajosi 
nagy tem etést, a hatalm as gyászm enetet a hidasbonyhádi temetőig, 
ahol, m int szülőhelyén pihenni kívánt, világosan láthatta , s meg
érezhette belőle, hogy kimagasló közéleti m unkást tem etnek, ha 
csak egyszerű tanító volt is. Mi pedig, pályatársai, könnyfátyolos 
szemmel éreztük végig az egész tem etésen, hogy azt kíséri csak 
ilyen részvét, akit nagyon becsültek, m élyen a szívükbe zártak, 
m ert tiszteltek és szerettek.

Április 30-án délu tán  két órára hatalm as gyászoló közönség 
gyűlt egybe a rnajosi iskola udvarára. Fábián Im re és dr. Schlitt 
Gyula esperesek vezetésével tíz papi köntösbe öltözött lelkész, a 
nehéz közlekedés ellenére is sok tanító Tolna megye déli és Baranya 
m egye északi részéből, a világi hatóságok m ellett az egyházi intéz
m ények képviselete s végül elárvult iskolájának kicsiny serege. 
Felcsendült a gyülekezti vegyeskar nagyon tisztán és szívbemarko- 
lóan szárnyaló dászdala Gáspár József igazgató-tanító vezetésével: 
Nähe zu dir meine Herr. Közelebb hozzád, Uram! Ezt a gyászdalt 
sokszor vezette az elhunyt koporsók m ellett és most felette hang
zott el. Dr. Schlitt Gyula rnajosi lelkész, alesperes a 104. zsoltár 10. 
verse alapján szélesvonalú, rem ekbeszabott m éltatásban rajzolta 
meg német nyelven Grieszhaber E. Henrik em beri értékeit. Tiszta 
forrásként tö rt fel az ő életének m inden m unkája és mindig csak a 
szolgálat volt élete program ja. Ebből a kútból m eríte tt ifjú  és 
öreg, m ert amit a gyerm ek e tisztavizű forrásból magáévá tett, 
hazavitte s így le tt ő iskolája által a felnőttek nevelője is. Hű képet 
rajzo lt az alesperes az elhunyt többi m unkájáról is. Majd elbúcsúz
ta tva  őt végső ú tjára, indulása előtt hangsúlyozta, hogy könnyek kí
sérik  útján, az emlékezésnek, az elismerésnek, a hálának könnyei s 
végül az ő könnyei, m int aki m unkatársát s ira tja  benne.

Gyászének után  m egindult a hatalm as gyászm enet. A koporsót 
autók és kocsik hosszú sora és gyalogos gyászolók kísérik a 7 krm  
nyíre fekvő hidasbonyhádi temetőbe. Az iskola előtt a tem ető 
kapu ja  felé tartó  koporsót iskolásgyerm ekek m egható kéthangú 
tem etési éneke fogadja és kíséri. Újból a vegyeskar összhangja 
zendül s utána Fábián Im re főesperes m agyar búcsúbeszéde. Temp
lom nak állítja a gyászolók elé a tem etőt, ahol o tthont talá lt a meg
boldogult, aki belenőtt az egyházi élet és az iskolai m unka m in
den ágába s azután végül kinőve onnét belenőtt ide, Isten tem plo
mába, az ő igazi otthonába, ahol helyet készített neki az ő mennyei 
atyja. Im ája és áldása u tán  Somogyi Béla, az Országos Evangélikus 
Tanítóegyesület elnöke búcsúztatta őt, m int ennek az egyesületnek 
s a M agyarországi Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségének al- 
elnökét, továbbá a D unántúli Evangélikus Egyházkerületi Tanító- 
egyesületnek elnökét. Úgy jellem ezte őt, m int akiről meg lehetett 
volna mintázni a tanító i küzdelmek, a lendületes m unka, az önzet
len közszolgálat erőtől duzzadó szobrát. M éltatta m int egyesületi 
elnököt, m int a sajtó m unkását, ki ékes m agyar nyelven, kitűnő szó
noki képessége és jó tolla által h in tette  az áldott magot a tanítói 
szívek sokszor közönyös talajába, kinek m inden m egnyilatkozása 
ép íte tt és szíveket hódított. Grieszhaber H enrik áldott m unkam eze-
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jének sok szép virágát egybegyűjtötte s belefűzte e gyászfátyolos 
koszorúba a soproni tanitóképző tanárikarának  búcsúüdvözletét és 
äz ő baráti szívének hálavirágát. Azzal az ígérette l fejezte be búcsú
szavait, hogy az evangélikus tanítóság az ő m egfáradt kezéből ki
e jte tt zászlót ú jra  felemeli és diadalra viszi.

Majd Knábel Vilmos bonyhádi ig.-tanító búcsúzott megható, 
szép beszédben a Tolna-Baranya-Som ogyi Egyházmegyei Tanító- 
egyesület nevében az elköltözött elnöktől és könnyek között mél
ta tta  az ő áldott egyesületi m unkáját.

Megható záróm ozzanata következett most a tem etésnek: Weigl 
mucsfai, Büki m ekényesi, Hoffm ann izményi, Láng _ kismányoki, 
Eisenpreiss hidasi, Fuchs -egyházaskozári, K lenner alsónánai lelké
szek s W eiler majosi s.-lelkész mondott egy-egy rövid bibliai hely 
kíséretében áldást az elhunytra, végül dr. Schlitt Gyula ném et
nyelvű rövid áldása és búcsúja következett, m ialatt záporként hul
lottak a könnyek s a vegyeskar gyászéneke u tán  lebocsátották a 
koporsót a sírba.

O tt pihen m ár a korán kidőlt, derék tan ító testvér szülőföldje 
akáclombos tem etőjének han tja i alatt. S írjá t megöntözte gyászoló 
kedveseinek, tisztelőinek, barátainak  — akik oly sokan voltak — 
és tan ító jukat vesztett növendékeinek könnyharm ata. Em lékét meg
őrzik mindazok, akik ism erték és nem m indennapi életm unkájáért, 
egyéniségéért szerették és áldást termő szolgálatának széles meze
jén oly sok virágot szedhettek, hogy azokból szebbnél-szebb koszo
rúkat köthettek. Legyen ez a megemlékezés is egyik ilyen  koszo
rú ja  a mi tanítói szívünk hálavirágainak. Amikor, ott ny ito tt sírjá
nál álltam  , azért fontam  koszorúba e gyászfátyollal átkö tö tt v irá
gokat, hogy odahelyezzem pihentető  párnául Grieszhaber Endre 
Henrik m egfáradt feje alá. E sorok útján pedig felékesítem koszo
rúm m al a kimagasló tanítóvezér emlékét, pályatársunk nevét, hogy 
példam utató élete o tt álljon in tő  jelként m indnyájunk s különösen 
az ifjú  tanítónem zedék előtt. Intsen, szóljon hozzánk ez az emlék 
továbbra is; hirdesse a nem esen értelm ezett közszolgálat, a becsü
letes m unka, a közérdek és a közösségi gondolat építésének szent 
feladatát, aminél még az élet sem  drágább.

Grieszhaber Endre Henrik, sokszor boldoggá tettél bennünket 
gazdag életed drága ajándékaival és csak egyetlen egyszer, csak 
akkor szomorítottál meg, am ikor oly ham ar eltávoztál körünkből.

Gyászunkban is m egnyugvást kell keresnünk s m egtaláljuk ezt, 
ha a rra  gondolunk, hogy hálával tartozunk a M indenható kegyelm é
nek, am iért Grieszhaber Endre Henrik eddig is a m iénk lehetett, 
am iért őt a jó Isten  nekünk adta. Somogyi Béla.

Adakozzunk a Gyógyházra!
Gyógyházalapunk egyéni adományok és testületek hozzájáru

lása címén m indeddig 1932.84 P  érkezett, a kem enesaljai egyház- 
megyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. Szeretettel kérjük  a kar
társakat és testületeket, karo lják  fel jövő intém ényünk eszm éjét és 
küldjék adom ányaikat postautalványon V árkonyi Endre pénztáro
sunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. Az adom ányokat lapunk
ban köszönettel nyugtázzuk.
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Gyermekkutatás és személyi lapok.
Irta: Tállyai István.

A m odern filozófiának és padogógiának Lotze óta egyik sarkköve 
az érték fogalma. M ár a kis gyerm ek is értékel: igaz, nem igaz, jó, 
rossz, szép, rút. A legmagasabb értékfajok: igazság, jóság, szépség. 
Az értékek művelése, a feléjük való törekvés eredm ényezi a k u ltú 
rát, a tudom ányt, az erkölcsöt, a művészetet, de van gazdasági érték  
is. Az értékek alkotják a szellem világát s az egyéni lélekben is köte
lezők, am ennyiben cselekvéseink irányítói. Követésük által felü l
em elkedünk a term észet mechanizmusán, m ert nem  vagyunk a te r 
mészeti ösztönök és hajlam ok rabjai. így  leszünk igazán szabadok, 
am ennyiben az erkölcsi szabadság egyútta l szolgálat és m egkötött
ség s így leszünk egyúttal erkölcsi személyiségek.

Az értékeszm ék tűzik ki egyúttal a nevelés célját. Rein Vilmos, 
bár elim eri az értékek s a pedagógia közti kapcsolatot, a nevelés 
célját még csak az erkölcsi értékben látja. Pedig az ember m inden 
tevékenysége az érték szempontjából ítélhető meg. Spranger ezért 
m ár az összes értékek tekintélyének elism erésében látja  a nevelés 
célját; számba jövő értéknek tehát nemcsak az erkölcsöt tekinti 
A nevelés ú tján  az érték követeléssé s így személyi eszménnyé 
kell, hogy váljék.

A m agyar bölcselet s a m agyar pedagógia büszkesége, hogy -— 
megelőzve más nem zeteket — e gondolatokat két nagy m agyar elme 
hangoztatta legelőször: Böhm Károly, a legm élyebb m agyar bölcselő 
és Schneller István, a személyiség pedagógiájának fenkölt lelkű h ir
detője. Böhm „Az ember és világa” harm adik kötetében megalapozza 
a m odern értéktudom ányt, először h irdetve egyúttal, hogy az egész 
értékelm élet a nevelés alapja. A szabad, erkölcsi magaslaton álló, 
m indenirányú személyiség kifejlesztése tehát a nevelés célja, am int 
dr. Szelényi mondja: A nevelés idegen lelki életre való tudatos, te rv 
szerű behatás magasabb világnézet közlése és az eszményi ember, a 
személyiség kialakítása céljából.

E cél érdekében kell ism ernünk a gyerm ek egyéniségét s a 
gyerm ek egyéniségének tanulm ányozásának eredm ényeit a m eg
rögzítés céljából egyéni vagy személyi lapokra vezetjük rá.

Az egyéniség figyelembe vétele a tan ítás- és nevelésben kétség
kívül helyes elgondolása az újabb pedagógiának. Régente úgy kezel
ték  a gyerm eket, m int felnőttet s m indegyiket egyform án. Mi haladja 
tú l képességeit, felfogását, azzal nem törődtek. Pedig m inden gyer
m ek más-más bánásmódot, fegyelmezést kíván. S ha tömegnevelésnél 
ez a maga teljességében nem is vihető keresztül, a meglévő egyéniség
lapok mégis m egóvhatják a tanítót s a nevelőt a kirívó hibáktól.

A nevelőnek tehát ism ernie kell a gyerm ek testi és szellemi 
tulajdonságait. E sajátságokat az em ber nagyrészt magával hozza a 
világra. Hozzájuk csatlakoznak a szerzett tulajdonságok.

A következőben beszélni akarunk a tanulók sokféle egyéniségé
ről, egyéni adottságainak különbségéről, m ajd a személyi, vagy 
egyéni lapokról.
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A tanuló diszpozíciójának, képességeinek m egállapítása nem 
könnyű dolog. Szellemi gyengeségre következtethetünk, ha a gyer
mek nem  tud uralkodni reflexmozgásain; érzelmi, képzeleti élete 
nagyon szegényes, am int egyik forrásunk, Weszely Ödön, m ondja. 
B árm ily fontosak azonban a testi-szellem i adottságok, az iskolai 
eredm ény nem mindig a képességek következménye. V asakarat 
pótolja gyakran a képességet. A bizonyítványok nem fejezik ki m in
dig az arravalóságot s ezért pl. e ltiltan i valakit ezek alapján a felsőbb 
tanulm ányoktól az elhelyezkedési nehézségekből kifolyólag érthető, 
de nem  igazolható. Az iskola leginkább csak az akaraterőt és az 
•emlékező tehetséget b írálja el s sok kiváló férfiú  — Darwin, Liebig, 
Helm holtz — bizony csak a hanyag  tanulók közé tartozott.

Az elemi iskola és a középfokú iskola alsó osztályainak tanulói 
leginkább az ú. n. második gyerm ekkorba és a serdülő korba tartoz
nak. Weszely szerint ekkor fejlődik ki az ú. n. logikus gondolkodás 
és szilárdul meg m inden szellemi működés: érzelem, figyelem, em lé
kezet. De nem egyform án a fiúknál és a leányoknál. A leányok 
figyelm i energiája általában jobb, m int a fiúké. A figyelem egyen
letesen növekszik 9— 12 évig; a 13 év után megállapodik. Pedagógiai 
szempontból tudni kell, hogy a figyelem  a nap folyam án is ingadozik. 
Legnagyobb V->9 óra tájban, 11—2 óra közt csökken. Legjobb továbbá 
m árciusban. Az egymásután n y ú jto tt benyomásokból M eumann sze
rin t a 11— 12 éves gyerm ekek 5—6, a 14 éves 6— 7 elemet fog fel. 
E m ásodik gyerm ekkorban a figyelem  inkább érzéki, m int elvont 
tárgyak  felé fordul. Ütenyezéssel a figyelőképesség emelkedik. E kor
ban továbbá a figyelem ingadozó s a gyerm eknek ösztönzésekre van 
szüksége. Megértéssel kell tehát lennünk a gyerm ek nyugtalanságá
val szemben. E korban lép m ár elő térbe az állandó érdeklődés valam i 
iránt. Szeret foglalkozni valam ivel, ami érdekli. Nagyon fontos 
ennek felismerése a pályaválasztás szempontjából. Az emlékezet a 
10— 14 éves korban jobb a leányoknál. A képzelet élénk, nem m indig 
a gyerm ek előnyére, m ert terv telenü l és k ritika  nélkül működik. 
A gyerm ek hazugságai is gyakran  a képzelet élénk m űködésével 
függnek össze. Az értelm i m űködés e második gyerm ekkorban még 
nem képes az áttekintésre és általánosításra. Amely gyerm ek a 
korának való feladatokat meg tu d ja  oldani, az normális: am elyik a 
m agasabb kor szám ára kijelölt feladatot tud ja  megoldani, az fejlő
désben előbbre van. A 12— 15. évben a szellemi m unkát gyakran 
gátolják  az érzelmi élet zavarai. Erős fejlődésnek indul e korban az 
akara t és gyakran kalandos vállalkozásokra vezet. A gyerm ek aztán 
erősen alá van vetve a szuggeszciónak; kijelentései ezért nem m in
dig megbízhatók.*

Nem m ulaszthatjuk azonban el, hogy reá ne m utassunk e kor 
hibáira. Nagyon gyakori az indulatosság, dühösség, kíváncsiság, h iú
ság, vakmerőség, arcfintorítás, örökös izgés-mozgás. Lassú a gyerm ek 
felfogása, gyenge a szókincse, ítélőképessége s am ellett felületes. 
Mindez em lített dolgokat a gyerm ek egyéniségéről tudnia kell a 
pedagógusnak, hogy m egértéssel lehessen a gyerm ekkel szemben.

*) Weszely: „Bevezetés a neveléstudományba". Budapest, 1923.
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Nagy bölcselőnk, Böhm Károly, a szeretetről írva, megemlíti,, 
hogy a gyerm eki lélek egyik fogyatékossága a tulajdonképpeni 
szeretet hiánya. így a kis gyerm ek szeretete az ösztönöktől függ; az 
ösztönök élvezete. Az ösztönök objektív kielégedésébe ezen gyanútlan 
belem erülés teszi a gyerm eki szeretetet oly megindítóvá. Négy éves 
korban a gyerm ek a tárgyak  jelentését kezdi kapcsolni. A leg
önkényesebb kapcsolatokat létesíti, aminek tanúbizonysága azon áhi
tat, am ellyel fantáziája a mesék honába szeret vándorolgatni. M iért 
is ■— m int Bőhm m ondja — . a gyerm eki lélek teljes félreértésére 
vall, ha minél előbb akarjuk  a reális világba bevezetni. Tizennégy 
éves korban feltalálja a dolgok jelentését, bíráló álláspontot kezd el
foglalni. A serdülés kora azután rajongó epedéssel tölti el a fiatal 
lélek öntudatát s alter ego keresésére indítja. A szem élyi ideálok 
m ellett a dolgok örök önjelentése is kezd kidomborodni m ár s ezzel 
a tudom ány és m űvészet boldogító szeretete, am elyekért fáradni 
dicsőségnek, szenvedni m artírszerű  kéjnek tekinti a rom latlan ifjú.

Em lítsük még meg Lay „Experim entelle Pedagogik”-ja  alapján 
a kísérleti pedagógia egynéhány érdekes adatát. Lay is az értékelm é
let alapján áll. Szerinte a gyerm ek reflexei és ösztönei, am elyek külö
nösen a játékban ju tnak  kifejezésre, a nevelés által úgy alakítandók, 
hogy a logika, etika és esztétika norm áinak m egfeleljenek. Lay sze
rin t fontos a gyerm ek veleszületett adottságainak tanulm ányo
zása s m int érdekes adatot említi, hogy a berlini tanulóifjúság 18%-a 
szenvedett örökölt terheltségben, közülük 29°/o-ának szülei iszákosak 
voltak; 42 gyerm ek volt angolkóros. A kísérleti pedagógia igazolja, 
hogy a tanuló szellemi energ iáját az időjárás is befolyásolja. A fel
fogásképesség azután a legnagyobb d. e. a második és harm adik óra 
után. Azután csökken. Befolyással van a tanuló szellemi m unka- 
képességére társadalm i állása és környezete. Jobb körök gyerm ekei
nek felfogóképessége rendesen jobb. Az érzékek használata is fejlő
dés eredménye. Az érzékelési képesség foka nem m inden gyerm ek
nél egyforma; ezekre s így a látásra is, nevelni kell. Vonalak, lap- 
és testform ák szemlélése nem  mindig csak látással történik, hanem 
azt gyakran a mozgás is kíséri. A kézzel a gyerm ek a form át u tána
húzza, ami a felfogást m egkönnyíti. A színérzék sem egyforma és a 
színek pontos megkülönböztetése gyakran a nevelés eredménye.

Az emlékezet fejlődése is különböző. A hallott tárgyak meg
tartása  gyors és erős fejlődésnek indul 14 éves korig, utána a fej
lődés lassúbb, 9 éves korig erősebb a hallási em lékképek m egtartása, 
később a látási képeké. Az a felfogás nem állja m eg a helyét, hogy 
a tananyag m egtartása könnyebb, ha egyidejűleg sokféle módon érzé
keltetjük, m ert a figyelem  szétágazik. Az em lékezet érzelm i- és 
kedélyállapotok iránt, továbbá hallási- és tapintási jelenségekkel 
szemben kb. a 10. évben lesz fogékonnyá. Ezzel függ össze, hogy 
kisebb gyerm ekeknek többet kell ismételni, viszont emlékező képes
ségük tartósabb és hívebb. A költemény m egtartása az elemi iskola 
8. osztálya s a középiskola 4. osztálya u tán  nem oly biztos, m int az 
alsóbb osztályokban. Köztudamású, hogy a tanulást illetőleg vannak 
látási, hallási, továbbá mozgási típusok (száj- és kézmozdulatok), 
végre vegyes típusok. Ezt a tanításnál is szem előtt kell tartanunk.
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Többségben van a látási típus. A gyerm ek gondolkodásmódja nem 
mindig szóképekben történik, m int a felnőttnél, de tárgyi képekben; 
ezért, ha tu d ja  is a dolgot, nem  találja m eg a megfelelő szót. Ezért 
kell a pedagógusnak nagy türelem m el lennie a gyerm ekkel szemben. 
A gyerm ekek gondolkodása továbbá sokkal lassúbb, m int a felnőtté. 
Ezért engedjük a gyerm eket gondolkodni. A házi feladatok elkészí
tésére a legmegfelelőbb idő: d. u. 6—7 óra. Átlag jó az 5— 6 órai 
m unka is. Kevésbbé jó 7— 8-ig. Legrosszabb 8—9-ig. A legkevésbbé 
választott idő 9— 10 óra közt ism ét jó. Nem mások segítségével, de 
önállóan készített házi feladatok jobban szoktak sikerülni, m int az 
iskolaiak, m ert otthoni csendes egyedüllétben a gondolatok jobban 
koncentrálhatok. (Folyt, köv.)

Az iskolai cselekvőmunka a lélektan 
megvilágításában.

Irta és a bányakerületi ev. tanítóegyesület közgyűlésén, 1940 nov. ll-én  
előadta: Szakács György szarvasi ev. tanító.

Az em beriség életcélját a különböző századokban a koreszmék 
ha tása  alatt, m indig m ásnak jelölték meg. Az iskolai nevelés és 
tanítás is m indig az életcélok szemszögéből nyert ta rta lm at és 
rendeltetést.

A XX. század a m unkálkodás százada. A világ mostani alakulása 
bizonyítja ezt legjobban. A kiöregedett világnézetek pillérei most 
lazulnak, eresztékeiben inognak, hogy helyet adjanak a m unka és 
term elés új hatalm i irányának.

Ha a m unkára való nevelés fontos-volt valamikor, úgy a mai 
világban sokkal inkább az. A jövő útjai teljesen a m unka és a 
term elés világába torkollanak.

Számunkra, keresztyének számára, a m unkálkodás isteni parancs. 
Az ember a paradicsom i kiűzetéskor ism erkedett meg vele. Tudjuk, 
hogy azóta kiknek és mely társadalm i osztályoknak volt kötelessége. 
De a történelem  folyamán dolgoztatásról, pallérkodásról, a m unka 
gyümölcsein való éiősködésről is tudunk. A küzdelem alól sokan 
kivonták m agukat, visszavarázsolva a paradicsom i állapotokat.

Az iskolában is m unka folyik. M egjelenik mint játék, m int 
cselekvő-munkálkodás, vagy m in t term elési folyamat. I tt  is van 
testi és szellemi munka. Eszerint mint célt és eszközt fogjuk 
megvizsgálni a lélektan megvilágításában.

I. A játék. A játékról, m in t a gyerm ek öntevékenységi meg
nyilvánulásáról csak annyiban akarok megemlékezni, am ennyire ez 
e helyen fontos. A gyerm eki cselekedetnek és aktivitásnak ez az 
első foka. Ezen keresztül gyakorolhatja be izmait, lelki készségei 
is a játékon keresztül teljesednek ki. Az alsóbb osztályok vezetői a 
cselekvést a játékon át fejlesztik. Még a m agasabb osztályoknál is 
szerepelhet, m ert a gyerm eket nem  szabad átm enet nélkül átvezetni
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a já ték  világából a valóság szürkeségébe. Ha tehát a következők
ben a cselekvőmunkásságról lesz szó, a játékos cselekvés is ennek 
kebelén belül foglal helyet, ahol arra szükség van.

II. A cselekvőmunkálkodás. Az iskolába elsőízben felkerülő 
gyerm ek a játékkészségen kívül m ár rendelkezik cselekvőkészséggel 
is. A fiúcskák a késsel, homokkal, agyaggal, a leánykák tűvel, seprű
vel, babakelengyével, stb. eléggé tudnak bánni. A szülői felügyelet 
m elle tt gyakran kellett komolyabb m unkát is végezniük. Szeret is: 
a gyerm ek a felnőttek  m unkájában segédkezni, m ert m inden vágya, 
hogy hozzájuk hasonlítson és erős legyen. Ezeket a vágyakat, törek
véseket az iskolának kell fejleszteni és a gyerm ekekkel eléretni. 
I t t  kell az ösztönökből készséget, ebből szokást nevelni, hogy az 
később m int életszükséglet jelentkezzék a gyerm eknél. Az alsóbb 
fokon még hiányzik a m unkára serkentő indítóerő. Ehelyett sok
szor m egjelenik a félelem, am ely minden m egnyilvánulást elnyom. 
A  kicsiny gyerm ek tanítójának éppen az a feladata, hogy a gyerm e
k e t cselekvési szempontból visszaadja önm agának. Hogy félénk, 
bátortalan, ügyetlen, semmihez sem értő is kellő bátorítással meg
ta lá lja  a helyes útat, hogy önbizalma növekedjék és a cselekvő 
kedve és indítása mindig aktívabbá fejlődjék. Az irány íto tt csele- 
kedtetés így fokozatosan á ttehető  az önálló cselekedtetés síkjára. A 
félénk gyerm ek bátorítást, segítséget kap, az elbizakodott, ügyessé
gével kérkedő gyerm ekre viszont rápirít a csendes szerénység sike
resebb szereplése. A felsőbb fokon az önállóság még inkább fokoz
ható, m ert sok a Tantervűnkben azoknak az alkalm aknak a száma, 
ahol cselekedtethetünk akár vezetett, akár pedig önálló formában. 
A  gyerm ek m indig újabb indítóerőt kap és később állandó akarati 
készség birtokosa lesz. A legfelsőbb nevelési cél: így a munkának 
életszükségletté és céllá való átültetése valósággá lesz a teljesen 
önálló, belülről kiinduló m unka végzése által.

A siker gyümölcse az állandó akarati készség, am ely újabb 
kezdem ényezéseket, vállalkozásokat vet felszínre és m indinkább 
képesíti az egyest feladatának m aradéktalan elvégzésére. íme, az 
akara t a m unkásság szolgálatában! Lehet-e ennél szebb cél? Ilyen 
készségek birtokában nem kell őket féltenünk az utca romboló hatá
sától. Különösen akkor nem, ha a család is tudatában  van a m unka 
és term elés áldásos és bűntől megóvó erejének.

Az elvégzendő m unka céljának ism erete, az önállóság kifejlő
dése és az állandó akarat meghozza gyümölcsét. Kész a munka, 
am it vagy egy gyermek, vagy a gyerm ekek egy csoportja, vagy 
ta lán  az egész osztály végzett el. Van öröm! A logikai örömök egy 
fa jtá ja  lesz ú rrá  a lelkeken. Ehhez hasonlót csak az alkotó művész 
kap jutalm ul m űvének befejezésekor. A léleknek az a legnagyobb 
jutalm a.

Amikor az alkotás és a m unkálkodás lázában ég a gyermek, 
teljesen megfeledkezik m indenről és szám ára csak egy cél vanr 
m inél sikeresebben befejezni a munkát. A figyelem egy cél szolgá
latában! Nincs csintalankodás, rosszalkodás, m ert az érdeklődés: 
hom lokterében a munka, annak sikeres befejezése áll. Nem kell 
külső nyomás, m ert a belső fegyelem m indent biztosít. A régi isko-
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Iák zsörtőldő, bosszankodó és dorgáló fegyelm e lejáratja  a tanító 
tekintélyét, a gyerm ek előtt útálatossá teszi a rendőrösködést. A 
m unkálkodásnál a külső fegyelm et a belső és értékes önfegyelm e
zés veszi át. I tt feleslegesek a janicsárcenzorok, vagy basák, akik a 
padsorok fegyelm ét sokszor ütleggel biztosítják. Az egymáson való 
uralkodás helyett ott az önbizalom.

A cselekvő m unka a belső felé, a lélek felé irányítja  a figyel
m et. Nem ju t belőle a bűnre, a haszontalan gonlolatokra. ím e, az 
erkölcsmegóvásnál is nagy a szerepe. A jól elvégzett m unka és az 
esetleges m ulasztás egym ásutánja ébresztgeti az alvó lelkiism ere
tet. Ennek fejlesztése lélektani és erkölcsi szempontból sem utolsó
rendű  követelmény.

A csoportosan m egindított 'm unka, de még általában az elvég
zett m unka m egindítja a nem es versenyt. Ez még további olaj a 
tűzre! — Az iskola társadalm ában m inden gyerm eknek m egvan a 
m aga munkaköre, beosztása. I t t  m indenkinél van kötelesség, vagy 
annak  érzése. Az egyes m unkakör fontossága szabja meg az egyén 
é rtékét a kicsiny társadalom ban. Kifejlődik a gyerm ek lelkében az 
értékelés. A tárgyilagosság, a b írá la t csíráit i tt  találjuk meg. Az ön 
és mások értékének ism erete további elhatározásokat szül.

A lelki élet m indhárom  m ezejét fejleszti. Az értelem , a gon
dolkodás, az emlékezet, a képzelet, a szemlélet, képzet, fogalom, 
appercepció, felidézés gyorsasága és biztossága éppúgy fejlődik, 
m in t az érzelmi és akarati élet finomodása. Az így kifejlesztett lelki 
tulajdonságok összesége az egyéniséget, m int a személyiség alap ját 
adja. A lélekben kialakul egy állandó szellemi, erkölcsi és akarati 
készség, amely a következetesség ú tján  haladva a jellem hez vezet.

A gyerm ek így nevelheti a családot. Az iskolai m unkálkodás 
így lehet m egjavitója a hulló családi erkölcsöknek. Hiszen o tt is sok 
helyen  azért vannak  bajok, m ert nincs m unka és a m unkátlanság 
ad tápot a bűnöknek.

Minden m unkának, tehát a cselekvőm unkának is van célja. A 
• tan ító  kezében ez nevelési eszköz, de a gyerm eknél célirányt kap. 

A célt nem re jtjü k  véka alá. M egmagyarázzuk a gyerm eknek is, 
legyen m unkálkodása tudatos. Sőt, továbbm együnk: maguk a gyer
m ekek tűzzék ki, ahol az lehetséges. Nekik is kell azt m egvaló- 
sítaniok. A k ita rtás t tehetjük i t t  próbára.

Lélektani szempontból három fajta  célja lehet a m unkának
Vannak olyan munkák, am elyekkel a cél valam ilyen készség 

kifejlesztése. A második csoportba olyan cselekvőmunka tartozik, 
am ely iskolai javak  előállítását tűzi ki céljául és az iskola, illetve a 
társadalom  szám ára nevel együttdolgozni tudó lényeket. Van olyan 
cselekvőm unka is, amely a tan ítá s  és m egértést, ezen keresztül az 
á té lést szolgálja.

A cselekvőmunka első csoportjába azok a játékok és cseleked- 
tetések  tartoznak, am elyeknek a célja az ügyesítés, a készségfej
lesztés. A tan te rv  is ezek szerin t csoportosítja a tárgyakat. Ilyen 
tá rg y  az írás, az olvasás, a beszéd- és értelem gyakorlatok, a szá
m olás és mérés, az éneklés, a rajzolás, a kézim unka, a testgyakor-
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lás és más tárgyak  gyakorlati, tehát készségeket fejlesztő részei. 
Ezeket a tárgyakat a gyerm ekek nagyon kedvelik, mivel itt bősé
ges alkalom nyílik  a cselekvésre és az aktivitásra.

A gyerm ek tisztaságra való nevelése, a megfelelő készségek 
biztosítása szintén a m unka' eme csoportjába tartozik. Az iskolai 
terem , az udvar, a virágoskert, a vetem ényes gyakorlóterület, a 
szertár, a könyvtár, a tervszerűség készségeit ápolja. M inden gyer
m eknek legyen ilyen hivatala. Hogy a tisztség viselése m ennyi sok 
lelem ényességet és ügyességet, önállóságot vet felszínre, csak 
olyan tanító tud ja, aki m ár ezen a téren  is biztosította a gyerm eki 
aktivitás kiélhetését. Hogy az egyes iskola hogyan oldja meg az 
idevágó kérdéseket, az főleg a tanító találékonyságán és lelemé
nyességén múlik.

Az iskolai cselekvőmunkásságnak egy másik csoportja a tan í
tást, a m egértést, az appercepciót és a felidézést könnyíti meg.

A tanítási módot tek in tve az iskolák történetében három  el
já rás  alakult ki. A legrégibb a teljesen passzív, a gyerm ek szemszö
géből receptív, a második m ár szemléltető, a harm adik, a jelenkor 
pedagógiájában alkalm azott cselekedtetve átélő eljárás.

Az első módszer em bereinél karba te tt kezekkel figyelnek a 
tanulók. A szózuhatag elönti az érzékeket. Tölcséren keresztül 
folyik az „anyag“ . Ahol a figyelem tölcsére bedugul, megfelelő 
vesszővel kipiszkálják. A m ásik órán felelnek. A m ester m egkér
dezi, hogy m ennyi tudom ány van a raktáron. — íme, a verbaliz- 
mus! A tanu lásért és vizsgáért való tanulás. I tt az anyag a központ.
B ár a m ester hangoztatja, hogy azért követeli a feleletet, m ert a 
gyerm ekkel szemben a legmesszebbmenően hatja  á t a szeretet.

Még a tan terem  is e lá ru lja  az ilyen iskolát. A kopott, vagdalt 
padok (a gyerm ek cselekvési ösztöne itt  nyer levezetést), az unal
m at ásító fekete tábla, a padok felett uralkodó katedra, a katedra 
fellegei között trónoló tan ító  úr. A falak  sivárságot lehelnek. A 
gyerm ekek alig várják, hogy a szabad mozgást jelentő tízperc el- » 
következzék.

A szem léltető iskola tanulói m ár szerencsésebb helyzetben 
vannak. A tan terem  falait sok kép díszíti. De a tan ítást még itt is a 
passzivitás és a receptivitás jellemzi.

A cselekedtetve tanító  iskola m inden tárgy  és egység keretén 
belül keresi azokat az alkalm akat, ahol a gyerm ekeket cselekvőleg 
tu d ja  bevonni a közös m unkálkodás menetébe. A szemléltetés 
m ellett a dram atizálás, kísérletezés, a szabad vélem énynyilvánítás, 
egyszóval az aktivitás jellem zi a tanulást. A h ittan  keretén  belül 
szám talan tö rténete t lehet eljátszani, a földrajznál cselekvőleg 
lehet bekapcsolódni a térképkészítésbe, a term észeti tárgyaknál a 
kísérletek végrehajtása, eszközök előállítása, mind biztosíthatják a 
tanuló lehetőleges bekapcsolódását, érdekesebbé és élvezetesebbé 
téve a holt betűk  mögött levő lelki tartalom  átéletését. A cseleked- 
tetési lehetőségeket az iskola helyi tanm enetének böngészése alkal
m ával jelöljük meg. Hogy eljárhassunk tudatos és indokolt lehes-
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sen, előre elkészüljünk és az egyes alkalm ak és lehetőségének 
tényét jegyezzük be a tanm enet m egfelelő rovatába.

Az ilyen  iskolában nem a tan ító , nem az anyag a központ, 
hanem a gyermek. I t t  a tanítónak nem  is kell sokat beszélnie, 
hanem csak irányítania a cselekvő oktatást.

III. Nem  lenne az értekezés teljes, ha nem emlékeznénk meg 
az iskolai cselekvőmunka harm adik fokáról, az iskolai termelésről. 
Mert a m unkálkodó iskolában van term elés, van javak előállítása. 
E javaknak  főként pedagógiai becse van, de lehetnek közöttük olya
nok is, am elyeknek pénzértéke is van. A tőkét i tt  a gyerm ekek 
m unkássága adja. ím e egy példa: K iránduláson vagyunk. Az ezzel 
kapcsolatosan kitűzött célokat e lértük , m egtekintettük a tervbe
vett anyagot, az út fáradalm ait m ár ki is hevertük, van még egy 
fél órai időnk. Egy jó gonodolat ju t  az eszembe. Nem vihetnénk-e 
valam it haza, olyasvalam it, ami sokáig emlékeztessen a sikeres ki
rándulásra? Éppen egy legelő szélén pihenünk. Beszélgetünk ennek 
hasznos és káros növényeiről. A gyógynövények nemzetgazdasági 
jelentősége is szóbakerül. Hogyan tegyük  ezt szemléletessé? Szed
jünk gyógynövényt! Szaporítsuk a nem zeti vagyont! M entsünk meg 
egy keveset a pusztuló értékekből!

Folyik a munka. A táskákban szaporodik a kézzel csipehetett 
kamilla virágja. Alig egy negyedóra, a szorgalmasabbja nem tud ja  
hová tenni. Otthon m egm értük és beváltottuk. A hatvan kilónyi 
virág árából bőségesen telle tt az ifjúsági és kölcsönykönyvtár 
alapjaira.

Hogy a term előm unkásság sikeres legyen, m inden pusztulásra 
ítélt é rtéket m entsünk meg, vagyis gyüjtsünk. A kirándulásokon is 
m indent vegyenek fel a tanulóink. H a ócskavasat, patkót, csavart 
látnak, ne resteljenek lehajolni érte. Az így összehordott anyagok 
értékesítve bőséges alapot nyújtanak a cselekvő és term elő m unka 
anyagi részénél. A használt villanyégőből, ócska dugóból, tö rö tt 
szódásüvegből, konzerves dobozokból kicsiny fáradsággal kísérleti 
eszköz lehet. A talált ócskapénzekből pénzgyüjtem ény, a gyufás- 
dobozokból fióksorozat készülhet egy kis ügyességgel. Az iskolai 
term elés ú tjá n  ju thatunk  virágtartó, szerszámok, kísérleti eszközök, 
mosdóállvány, törölköző, m entőszekrény, homokláda birtokába. 
Sőt szappant, keményítőt, cellulózét, fehérjé t, ham uzsírt, puskaport 
is előállíthatunk. így az iskola önálló term elési te rü le t lesz, ahol a 
tőke a tanu lók  munkaképessége és a tan ító  leleményessége, ügysze
retete. E nnek  a tőkének mindig van fedezete, amíg az iskolában 
m unkálkodó gyermek és ezt irányítani tudó tanító lesz. Ez a m unka 
társadalm i lényekké form álja a gyerm ekeket. A m unkát, m int élet
célt tek in tve  és birtokolva gátlás és súrlódás nélkül lesznek a tá r 
sadalom tagjai. A term elt javak viszont az iskolához láncolják a 
gyerm ekeket, m int a hűséges ebet a házhoz. Az ilyen gyerm ekek 
még felnőtt korukban is szívesen gondolnak az iskolára, ahol meg
tanu ltak  m indent megbecsülni és m indennel takarékoskodni, 
amelyek egyes darabjai m élyen belenőttek  a m unkálkodás szerete- 
tén keresztül a leikéhez. így  lehet norm ális a viszony az iskola és 
a  család között.
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Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület szintén ezekkel az igények
kel és célokkal lép fel. Itt is. folyik termelés, javak  értékesítése. 
Segítségére siet a tanítónak. Hasznos és k ipróbált tanácsai irány t 
m uta tnak  és m egszívlelésük sok kellem etlen fáradozástól óvja meg 
a dolgozni és dolgoztatni akaró tanítót.

Az élet mezején folyik a m unka. Öreg, k ivénü lt m unkások dől
nek ki a sorból. Ú jak  állnak oda. Ezeket az iskola tan íto tta  meg 
dolgozni.

K ell a m unkás állandóan. A nagy m unkának egy p illanatra 
sem szabad megállani. A világ terem tésének m űve most is folyik. 
Isten akarata és az em ber m unkája terem t és a lak ít most. M unkál
kodjunk, segítsünk az Isten terem tő m unkájának befejezésében, 
amíg időnk van!

MŰHCLYÜNKBŐL
E rovat kéziratai K uszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

címre küldendők.

Hiszem a szentek közösségét.
I. Előkészítés.

a) Kapcsoló ism ételés: Az Apostoli hitvallásról tanu ltak  fel
újítása,

b) Athajlás: A III. hitágazat szövegének elmondása
c) Célkitűzés: Ma a III. hitágazatnak erről a m ondatáról tanu

lunk: „Hiszem a szenteknek közösségét.”
II. Megértés.

a) K ik a szentek?  Isten és Krisztus szent vo ltá t m egállapítjuk. 
A kath . egyháznak a szentekről szóló tanítása á tm ent a köztudatba, 
így errő l is beszélünk (Em berfeletti lények, akik jó cselekedeteik 
által az egyház jóvoltából lettek azzá.) M egállapítom, hogy a szen
tek nem  em berfeletti lények, m ert erről K risztus tanítása nem  szól.

b) A  III. hitágazat szerint k ik  a szentek és m i a szentek közös
sége? A  Szentírást vesszük segítségül, m int h itünk  kútforrását. Pál 
apostolnak az efezusi gyülekezethez írt levelében az 1. és 2. részből 
olvasom a feleletet. 4. vers: . . . legyünk szentek és feddhetetlenek 
az Ö szeretete által. Szentté  lesz bennünk a K risztusi szeretet. A 10. 
versben: . . . a z  idők teljességében egy nagy közösségbe serkent 
bennünket Isten K risztus által. S ekkor m indnyájan szentekké 
leszünk. Ez a szen tek közössége.

c) Ki tehet bennünket szentekké?  Ez nem  tőlünk és nem  az 
egyháztól (pápától) függ. Nem a szerzetesi élet és nem a jócseleke
detek tesznek azzá. Egyedül Isten szent lelke és az Atya kegyelme. 
(Idézett levél 2. r. 8. vers.) A 19. vers pedig elm ondja, hogy nem 
vagyunk „jövevények” , hanem  a „szentek po lgártársai”, teh á t mi 
is szentek.

d) Mikor részesülünk a Szentlélek ajándékában? Em lékezte-
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tőül az első pünkösdről szóló tö rténet vázlatos felújítása. Azóta is 
elküldi az Atya szent lelkét. M ár a keresztség alkalmával kitölti 
ránk.

ej Mik a Szen tlé lek  ajándékai? Luther m agyarázata szerint a 
bűnbocsánat és az örök élet.

f) Hogyan m unkálkodik bennünk a Szentlélek?  Hív, gyűjt, 
m egvilágít és megszentel, fe ltá rja  bűnös voltunkat. B űnbánatra 
késztet. Az A tya véghetetlen kegyelméből lehajol hozzánk és a 
porból felemel magához. A bűnünket m egbocsájtja. Az em berben 
végbemenő átalakulás a megszentelődés. Az A tya bűnbocsátó ke
gyelm e a m egszentelés. Aki a m egszentelődésen átesett, az a szen
tek  közé tartozik.

g) Mi kell a megszentelődéshez?  Efezusi levél 2. r. 8. vers: 
„M ert kegyelem ből-tartatunk meg a hit á lta l.” Pl. Pál hite, a ka- 
pernaum i főem ber vagy a kananéi asszony hite . Az idézett levél 1. 
r. 10 verse szerint a m ennyekben lakó szentekkel egy testté leszünk 
a Krisztusban. Ez is a szentek közössége.

Összefoglalás a vázlatképek alapján.
Befejezés. A szentek közössége nem a pápák  által szentté ava

to tt jó lelkek társasága, hanem Isten Szentlelke által m egszentelt 
hivő keresztyének gyülekezete. Tagja vagy te  is, ha hiszel és bű
neidet megbánva elnyerted az Atya bűnbocsátó kegyelmét. 
Hiszed-e? Örülsz-e ennek?

Pál apostol mondása: „A mi Urunk, K risztusunknak kegyelm e 
legyen m indnyájatokkal!” — hogy a szentek közösségében m arad
hassatok! Kertai J.

Vannak em berek, akik talán  azért terem tettek , hogy áldássá 
váljanak  környezetük számára. Olyanok ezek az emberek, m int a 
virág, mely színpom pájával és illatával gyönyörűséget kínál a 
szemlélőnek. Olyanok, mint az áldott napsugár, mely m ellett a 
fagyos lélek is felmelegszik, m ert egész valójuk szeretet és csak 
jó t és szépet terem nek  mások számára. Ilyen napsugárlélek a 
gyerekek között a kis Róza. Ötödik osztályba jár, szegény zsellér
szülők gyermeke. Édesapja keserves m unkával keresi az uraságnál 
a vékony karéj kenyeret. Egy szobában laknak, az a konyha, szoba, 
kam ra, szóval m inden. Nagy szegénységük m elle tt otthonuk csak 
úgy ragyog a tisztaságtól. Ez a szöszke kis Róza is a foltos ruhá
jában  olyan mindig, m int a skatulyából k ivett baba. A lelke is 
fehér, akár a frissen hullott hó. Soha senkit nem  bánt, m inden tá r 
sához szeretettel közeledik és m indenki szereti őt. Minden szava 
kedves. Mindig vidám , mosolygós. Olyan, m int a piros alma. Kaca
gása: ezüst csengő hangja. M indenki vele akar játszani. A já ték
ban ő osztja közöttük az igazságot. Hangyaszorgalommal tanul. 
M unkája pontos, rendes.

III. Megerősítés.

Fény és
Irta: Böröcki Vilmos.
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Reggel, am int belépek a tanterem be, a gyerekek zsibongása 
m intha süketebb lenne. Végigpillantok a sorokon s megáll szemem 
egy üres helyen, a kis Róza helyén. A gyerekek nem tudják, m iért 
hiányzik. A kis Szabó Mari csak annyit tu d  róla, hogy tegnap igen 
köhögött, édesanyja herbateát főzött neki. Valószínű beteg — talá l
gatják. M egkezdődik az iskolai m unka, de vontatottan halad 
tovább. M intha a levegő nyomasztóan m egnehezült volna. Tíz óra
kor a kis Róza édesanyja belép az iskolába. Sírva panaszolja, hogy 
a gyerek nagy beteg. Igen nagy láza van, gyakran félrebeszél. Reg
gel meg sírt, hogy most ő nem  jöhet iskolába. K ihozattuk neki a 
doktort. Tüdő- és m ellhártyagyulladást mondott. Alig pihegett, 
mégis azon zaklatott a kincsem, hogy jö jjek  el, kérdezzem meg a 
tanító úrtó l a leckét, m ert nem  akar elm aradni a tanulásban. Hiába 
mondtam neki, hogy úgy sem tudsz m ost tanulni. Azt mondta, 
majd édesanyám  olvassa a leckét, én meg hallgatom, közben meg
tanulom. Az írás-leckét is tessék m egm utatni. Ö ugyan most nem 
tud  írni, de tudni szeretné, a lelkem, hogy m it írnak a többiek. — 
Vigyázzanak Rózára — m ondtam  az asszonynak, aki egy kissé meg
nyugodva elm ent.

A tan terem ben néma csend van. Tükrös lesz a szemem a köte
lességteljesítésnek e m egható példája láttán . Ez a kis liliomszál 
még a betegágyán is híven gondol a kötelességeire. A szegény 
zsellérház kis gyerm ekéről, errő l az angyallélekről meg lehetne 
m intázni a jóságot. Talán ilyenekre gondolt Üdvözítőnk, m ikor azt 
mondta: „Bizony mondom néktek, ha ilyenek nem lesz tek ...“

Behunyom  a szemem, előttem  áll gondolatban a kis Róza. Ez 
a kisgyerm ek nőttön-nő, m ár nagyobb lesz nálam, m ert naggyá 
teszi őt a kötelességteljesítés. Ügy nézek fel reá, m int a kötelesség
teljesítés m intaképére.

* * *
Mikor belépek az iskolába, a zaj hullám ai elcsendesednek. 

Minden gyerm ek szeme rám tekint, csak kettőé nem. Az egyik a 
padraborulva hangtalanul zokog, a m ásik behúzott nyakkal, le
szegett fejjel, mélyen a padba süllyedve ül. A többi gyerm ek sze
mében izgalom ül s az arcokon látom, hogy tö rtén t valami. Ügy 
is lett. M agam elé hívom a két gyereket. Úgy állnak előttem, szem
ben egymással, m int vádló és vádlott. Egym ásra sem néznek. Leg
nagyobb m eglepetésem re a kis Róza a vádlott, ez a tisztalelkű kis 
virágszirom, akit m inden pajtása szerete tte l vesz körül, csak egy 
nem. Ügy áll előttem ez a m eggyötört kis jószág, m int a jégesőtől 
megvert, m egkínzott kis m adár. Sírástól megduzzadt szemeiből 
még most is patakzik a könny, keze m ég most is rem eg a feléje 
hajított gúnyszavaktól.

Juliska a vádló, a kis Róza szomszédja. Megkezdődik a kihall
gatás. Nehezen vallanak, helyettük  a többi gyerm ek beszél leg- 
legtöbbször. A kis Róza — nehogy árulkodónak bélyegezzék m ajd 
a gyerekek — , enyhíteni igyekszik a tám adást. Látszik, hogy nem 
akarja Ju liska  kárát, aki viszont konokul hallgat bűnösségének 
tudatában. Ez a szegény gyerek csupa duzzogás, konok hallgatás, 
sőt a szeméből még most is éles gyűlölet villan ki. A padban ülő
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gyerm ekek tiszta tek in te te  igazságszolgáltatást kér. A tárgyalás 
során, a tanúk vallom ása alapján kiderül, hogy Juliska csúfolta 
Rózát, rágalmazta, m ert irigyelte a gyerekek körében Róza nép
szerűségét. Fájt néki Róza szorgalmas m unkájának gyümölcse, 
fájt néki, ha a tanítóbácsi simogató tekintetével, vagy elismerő 
szavaival megdicsérte, irigyelte, hogy pajtásai nem  őt rajongják, 
hanem  Rózát. A tárgyalás végén néhány szót szólok általánossság- 
ban a m egbántásról, az okozott fájdalom ról, bűnről, m egbocsátás
ról, hogy Juliska lelkét kissé előkészítsem a bocsánatkérésre. Ne 
haragudjatok egym ásra — szólok azután —, fogjátok meg egymás 
kezét. Juliska, m ondd Rózának, hogy ne haragudjék, m egbántad, 
amit te tté l. Megdöbbenésemre Ju liska  leszegett fejjel m ozdulatlan 
marad. A többi gyerm ek szemét is m agasra húzza a váratlan  meg
lepetés, m indnyájan m egbotránkoznak. Megbocsátó, meleg hangon 
biztatom  ismét Ju liská t a bocsánatkérésre, de m indhiába. F o jto tt 
m orajlás suhan végig az osztályon. Ekkor a kis Róza odalép Ju liska  
elé, feléje nyú jtja  kezét és kéri, hogy béküljenek ki, mire Ju liska  
h á tra rán tja  kezét, fe jé t mégjobban leszegi, elfordul és fogai között 
duzzogja: nem. A gyerekek ajkára odafagy a csodálkozás és a der
medt csendben a zord gyűlöletnek fekete m adara csapong.

Elszorul a sezívem ezen a kudarcon. V ájjon miféle Gonosz 
borzolta fel így ennek a szegény gyereknek a lelkét? Hogyan fér 
bele kis gyerm ekszívbe ennyi szeretetlenség, harag, gyűlölet és 
konokság? Hogyan tu d  így m egkeményedni egy gyerm ek szíve? 
Mi az oka annak, hogy ez a szerencsétlen gyerek ilyen? K o n tá r-  
kezek hatása, fertőzött környezet, lelki Összetétel vagy ta lán  a 
nagy étvágyú Sátán, aki nem elégszik meg a felnőttek  zsákm ányá
val, hanem  e kis gyerm eket is elragadja?

Szegény Juliska! O lyan a lelke, m in t a szorosan bezárt kagyló, 
amelyet nem  lehet erővel sem kinyitni, egyelőre a szép szó kulcsá
val sem, ta lán  m ajd később.

Az iskolaablakon bearanylott a tavaszi napfény, de a lel- 
kemre mégis komor felhők ültek. — íme, a nagy fények tövében 
sötét árnyékok is vannak!

MEGJEGYZÉSEK
Adatok a vasmegyei általános tanítóegyesület 

történetéhez.
K ertai János kartá rsunk  lapunk egyik legutóbbi számában a 

Vasmegyei Ált. Tantóegyesület m egalakítására vonatkozó adatokat 
közölt, egyben felvetette a kérdést, vá jjon  nem Felsőlövőről indult-e  
ki a m egalakítás mozgalma. Ebenspanger János volt felsőlövői 
tanítóképezdei főnök —  az igazgató közös volt a gimnázium mal és 
reáliskolával — , m ellesleg nekem is tanárom , az á lta la  két nyel
ven szerkesztett „Népiskola — Volkschule“ c. tanügyi lap III—IV. 
évfolyamát (1886—1887.) nekem  ajándékozta s abban a következő
ket találtam :
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1886 m árc. 26-án N agyszentm ihályon m egalakult az Ált. Tanító- 
egyesület Felsőőr—ném etújvári Járási Köre. Előadók Ebenspanger 
János tan á r  és Lemle János tanító Felsőlövőről. A  Járási Kör okt. 
30-án Feisőlövőn ta r tja  gyűlését s ezen kim ondják a szombathelyi 
taneszközmúzeum felkarolását. M ájus 27-én Szom bathelyen gyűlé- 
sezik az Á lt. Egyesület, de a községi és állami tan ítók  távolm arad
tak, m ert útiköltséget nem  kaptak. Ez a gyűlés m ondja ki a „Vas
megyei Tanügyi É rtesítő“ kiadását és szerkesztésével megbízza 
Kreutz Edét. Az egyesület elnöke akkor Ném eth Ferenc Szom bat
helyről, alelnöke Ebenspanger János. Kim ondják, hogy a legköze
lebbi közgyűlést Felsőlövőn tartják  meg.

Ebenspanger János nevezett lap ja  szerint 1887-ben az egyesü
let taglétszám a 150. A közgyűlés a nagy hátralékok m iatt kim ondja 
a „Tanügyi Értesítő“ beszüntetését. Ez a közgyűlés korát messze 
meghaladó kívánságokkal lép fel. K éri a Járási Tanfelügyelőséget 
és az Eötvös-alap hathatós tám ogatását. Kim ondja, hogy a szomoat- 
helyi ip ari kiállításon iskolai kézim unkával vesz részt. A közgyűlés
ről üdvözlik Péterffy  Sándort és kérik  egy átnyújtandó album  ré 
szére a tagok fényképeit.

A k é t évfolyam ezt a néhány adatot szolgáltatja, de ezekből is 
kitűnik, hogy a m egalakítás m inden valószínűség szerint Felsőlövő
ről indu lt ki, mozgatója pedig a hienzek nagy fia: Ebenspanger 
János lehetett. Lapja előbbi évfolyamai bizonyára még több adatot 
szolgáltatnak a kutatónak. Knábel Vilmos.

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Grieszhaber Endre Henrik életrajza.

Schiller: „Mindig az összesség felé tarts ! ...
Valamely összességhez csatlakozz!
Élj az összességben !...
Ha távozol, az m egm arad!"

Ha valakire, G rieszhaber E. H enrikre illenek a filozófus költő 
e szavai. A miénk v o lt,... az összességé!

Nem csak szűkebb értelem ben v e tt családja, tanítványai, dalár
dája és községe, hanem  az országos tanítói összesség is m agáénak 
tarto tta  és vallotta felekezeti különbség nélkül. Messze kimagasló 
tagja volt a nem zet napszámosainak, akit m éltán sorozhatunk a 
tanító elődök nagyjai közé. A veszteség súlyát akkor fogjuk igazán 
érezni, amikor a tanítóság anyagi helyzetének javítása kerü l ismét 
szőnyegre. Azt szoktuk ugyan mondani, hogy m inden em ber pótol
ható, de a helyét megálló, az összességnek élő és dolgozó férfi ű rt 
hagy m aga után. Vezetésre h ivato tt és vezetni is tudó férfit nem  ad 
tucatszám ra az isten i Gondviselés. Ilyen elh ivatott vezére, elnöke 
volt az elhunyt az ev. tanítóságnak.

Diesterweg azt mondja: „Pedagógusnak születni kell!“ Griesz
haber E. Henrik született pedagógus volt, m it gyenge eszmecseré
vel igazolni szeretnénk. Szegény iparos családból, Grieszhaber
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H enrik  szabóm ester és M arhauser M agdolna gyerm ekeként 1887 
dec. 27-én Bonyhádon született. A tanítói-nevelő pálya iránti sze
re te t korán ébredhetett lelkében, hisz lá tta  és tapasztalta nagy
bátyja, M arhauser Imre ta n á r  d iákszeretetét és gondoskodását. Az 
ő vezetése m ellett végezte a bonyhádi gimnáziumot s ugyancsak az 
ő ajánlására kerü lt a soproni tanítóképzőbe. Mint szorgalmas, tö
rekvő és szelídlelkű tanuló nemcsak társai, hanem tanára i szerete- 
té t  is elnyerte. A mindig kedélyes és szolgálatkész ifjú  m int zenész 
is kivált társai közül. Nem törekedett azonban sohasem társai fölé 
kerülni, m egm aradt szerényen végig jó bajtársnak s így nem is 
akad t haragosra tanulótársai között. — 1906-ban nyert oklevelet és 
M ucsfán (Tolna m.), m int kántortanító  kezdte működését. Öt évvel 
rá, 1911-ben Szárazd (Tolna m.) község h ív ta  meg ugyancsak kán
tortanítónak. Kilenc évet tö ltö tt utóbbi helyén, míg 1920-ban szülő
városához közeli Majos községe m eghívását fogadta el. M indhárom 
község ném etajkú, részben osztott iskolájú. Nemzetiségi vidékeken 
s csak részben osztott iskolában eleget tenni egyháznak és hazának 
a kántorság m ellett bizony egész em bert kíván.

Becsülettel iparkodott feladatának m egfelelni és m inden nehéz
séget leküzdeni. Dalárdákban, olvasókörökben minden igyekezettel 
azon volt, jó hazafikat nevelni. Sokat gondolkozott, sokat fárado
zott a nemzetiségi tanulók kétnyelven való oktatását m egkönnyí
ten i s őket a nyelvi nehézségeken átsegíteni. Egymás u tán  írja  meg 
füzetekbe sű ríte tt tananyagkivonatait s adja segédkönyvként 
kezükbe.

Nemzetiségű vidéken m űködő tanító nehéz m unkájáról is szá
mos cikke jelent meg a tanügyi lapokban s az egymást követő újabb 
tan te rvek  és utasítások az ő éles előrelátását igazolták. A pedagó
giai szem inárium okon ugyancsak ezen kérdésekhez ő volt az egye
düli tárgyilagos és tapasztalatokban gazdag felszólaló.

A régi m esterek kátétan ítása  nem elégítette ki. A kérdés-fele- 
letes harm onikázást nem ta r to tta  hitelm élyítésre alkalm asnak s 
m egírta  az új tanítási módszernek inkább megfelelő, jól feldolgo
zott kis kátéját, m elyet az egyet, egyház is engedélyezett. Amit 
ká té jában  hirdetett, azt életével is igazolta. Szívesen szolgált az egv- 
házm egye majd m inden községében, m int előadó, vagy orgonista 
vallásos estélyeken s szinte m agától értetődő volt már Grieszhaber 
E. H enriket m inden egyházi ünnepélyen o tt látni.

Grieszhaber, az igazi padagógus, nem  tö rte te tt felfelé, nem 
kereste senki kegyét, de szolgálta az iskola és tanítóság m inden 
ügyét gerinces férfiként. A k itün tetések  és jutalm ak nem  ju to ttak  
neki oly m értékben osztályrészül, m int ta lán  más, alkalmazkodni 
és hízelegni tudóknak, de a tanítóság, az összesség, m elyben élt, 
v itte  őt felfelé a mecsekvidéki elnökségtől a kerületi elnökségig és 
tovább az országos alelnökségig. Nagyobb kitüntetés, m int a k a rtá r
sak irígységm entes elismerése tan ító t nem érhe t s ez kielégítette a 
szerénységéről közism ert G rieszhabert és ösztönözte további k itartó  
m unkára. Kétségtelen, hogy az ő adatokkal és érvekkel pom pásan 
felszerelt m em orandum ai késztették a m inisztérium ot a búzaegység 
é rték é t 27.80 P -ről 21 P -re leszállítani.
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Nem érhette meg másik nagy erőfeszítésének eredm ényét, t. i. 
a kántoriak be nem  szám íthatóságát a tanítói alapfizetésbe, de azzal 
a meggyőződéssel távozhatott, hogy a m ai tanítónem zedék már 
nem  lesz kénytelen ezt a többletm unkád ingyen végezni.

Ki ne emlékezne aztán Grieszhaber E. Henrikre, m in t egyesü
leti elnökre? Tartalm as, m indenre kiterjedő jelentései a tanügy idő
szerű  kérdéséről bám ulatba e jte tték  kartársait.

A gyűlésen m egjelent vendégek csodálták szóvirágmentes, de 
m agyar szeretetet sugárzó üdvözléseit, m ellyel nem egy, a tanító
ságon kívül álló vezető em bert nyert meg ügyeink tám ogatásának. 
Pom pásan vezette a gyűléseket s sokszor csakis az ő tapintatosságá
nak volt köszönhető, hogy elham arkodott, a célon túllövő indítvá
nyokból nem lettek  határozatok. Tapintatos volt, m int egyházi is
kolalátogató is. Nem korholt, hanem buzdíto tt s jó tanáccsal szol
gált minden tanítótársának.

Tanítótársai m inden sikerének őszintén és irígységm entesen 
ö rü lt, bánataiban velük együ tt érzett. M indig ő volt a legelső, aki 
üdvözölte a k itün tetteket és első, aki vigasztalta a szomorkodókat. 
A maga kitüntetéseit; igazgatónak való kinevezését, a Vas Gereben 
irod. társaságba való beválasztását, a „Tesz“ k itüntetéseit, stb.-t 
eltitko lta  csak azért, hogy a hangos dicséretet és ünnepeltetést 
elkerülje.

Grieszhaber E. Henrik a m egtestesült szerénység, a fáradhatat
lan tanító, felejthetetlen elnök és hü b a rá t eltávozott az élők sorá
ból. Megállt nemes szíve, meLy szeretetben értünk dobogott, elné
m ultak  ajkai, melyek a mi sorsunk jav ítása szükségessségét han
goztatták és k ihűlt az a munkáskéz, m ely írásban is a mi ügyeink
é rt szállt síkra! A költővel valljuk: „Ha eltávozol, m egm arad az 
összesség“, m ely a biblia szavaival: „Á ldja az igaznak em lékezetét!“ 
(Péld. X. 7.) Knábel Vilmos.

Pályázati hirdetmény
az egyéves ném etnyelvi tan ító i továbbképző tanfolyam ra való fel
vétel tárgyában.

Közzététetik a m. k ir. vallás- és közoktatásügyi m iniszternek 
54.455/1941. V. sz. rendelete alapján.

Abból a célból, hogy a kisebbségi nyelvű népiskolákban a jövő
ben m egüresedő tanítói állások betöltésénél kellő szám ban á llja
nak  rendelkezésre m egfelelően kiképzett tanítók, a tanító(nő)képző- 
intézetekben működő ném etnyelvű előkészítő tanfolyam okon sze
rezhető képzettség kiegészítésére, a 18.969/1937. ein. B. sz. rende- 
letem  alapján az 1937. szeptem berében Budapesten felállíto tt né
m etnyelvi tanítói továbbképző tanfolyam ra az 1941/42. iskolai évre 
is 25 férfi és 5 nőhallgatót veszek fel, akik közül a ném et tannyelvű 
iskolák tanulóinak vallási megoszlása arányában 25 róm. kát., 5 
pedig ev. vallású lesz.

Pályázhatnak olyan állástalan okleveles tanítók, akik a sikeres 
továbbképzéshez kellő alapul szolgáló ném etnyelvi készséggel ren 
delkeznek. A hozzám cím zett és szabályszerűen bélyegeit pályázati
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kérvényeket a tanfolyam  vezetőségéhez (Budapest, VIII. Szent- 
király i-u . 47.) folyó évi augusztus hó 1-ig kell beküldeni, az alábbi 
m ellékletekkel:

1. születési anyakönyvi kivonat,
2. a tanítói oklevél közhitelű másolata,
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány,
4. helyhatósági bizonyítvány a szülők vagyoni helyzetéről és 

családi körülményeiről,
5. hatósági orvosi bizonyítvány,
6. a folyamodó rövid életrajza.
A  felvétel a folyó évi szeptem ber hó elején tartandó felvételi 

vizsgálat alapján történik . A vizsga helyéről és idejéről a folyam o
dókat a tanfolyam  vezetősége értesíti.

Az egymást követő két napon tartandó felvételi vizsgálat írás
beli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizságálaton neveléstani vagy 
m ódszertani tételt kell kidolgozni, német nyelven, szótár nélkül, 
két óra alatt. A szóbeli vizsgálat anyaga: a) fordítás m agyarból né
m etre, b) szabad beszélgetés ném et nyelven a népiskola tanítási 
anyagából.

Az a pályázó, akinek a dolgozata a k ívánt m értéket nem  üti 
meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A felvételi vizsgálat d íj
talan.

A felvétel csak akkor tekinthető  végérvényesnek, ha a tanító 
édesatyjának, illetőleg gyám jának aláírásával m egerősített ny ila t
kozatban kötelezi m agát egyfelől arrra , hogy a tanfolyam  elvégzése 
után legalább 5 évig ném et tan ítási nyelvű népiskolánál alkalm a
zást vállal, illetőleg működik, m ásfelől arra, hogyha a tanfolyam ról 
saját elhatározásából kim aradna, akkor a kim aradásig élvezett in
gyenes ellátás költségeit az állam kincstárnak visszafizeti.

A felvett tanítók a Ferenc József Tanítók Házában (Budapest, 
VIII., 3zentkirályi-u. 47.), a nőhallgatók a P éterfy  Sándor Leány
otthonban (Hegedűs Sándor-u. 15.) tárcám  terhé re  ingyenes ellá
tásban részesülnek (szállás, élelmezés, mosás). Ezenfelül valam ennyi 
véglegesen felvett hallgatót egyidejűleg próbaszolgálatos segély
díjas állam i tanítói minőségben fogom alkalm azni a szabályszerű 
illetm ényekkel és őket az 1941/42. iskolai évben szolgálati beosztás 
gyanánt a tanfolyam ra fogom berendelni.

A felvett hallgatók kötelesek az előadásokon és a gyakorlati 
kiképzési órákon pontosan m egjelenni, esetleges m ulasztásaikat 
szabályszerűen igazolni és a Tanítók Háza, illetőleg a Leányotthon 
szabályzatához m inden tekintetben alkalmazkodni.

Akik a tanfolyam ot elvégezték s a befejező vizsgálatot sikerrel 
letették , arró l bizonyítványt kapnak, am elynek birtokában a leg
közelebbi kinevezési lehetőség m egnyíltával a ném et tanítási nyelvű 
népiskolánál már 4 havi ténylegesen teljesíte tt próbaszolgálatos 
segélydíjas tanítói m űködés után is (1943. január 1.) megfelelő mi
nősítés esetén, helyettes tanítói kinevezésre, illetőleg m egválasz
tásra  lesz igényük.

Budapest, 1941. évi április hó 30-án.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
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HÍREK
Kitüntetés. D. Kapi Béla püspök a 

tamásii leányegyházmegye tanítóját, ; 
Záborszky Kálmánt, hosszú és hűséges j 
tanítói szolgálatainak elism eréséül az ! 
igazgatói címmel tüntette ki. Az erről 
szóló hivatalos iratot Fábián Imre, az j 
egyházmegye föesperese meleg szavak ! 
kíséretében adta át a f. évi április hó ! 
14-én tarto tt közgyűlésen a kitünte- : 
tettnek.

Kormányzói elismerés. A  Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elő- j 
terjesztésére megengedte, hogy Graf i 
Samu soproni ágostai hitvallású evan
gélikus elemi népiskolai igazgató-taní
tónak nyugalombavonulása alkalmából 
a népoktatásügy, a népnevelés és a 
tanügyi irodalom terén szerzett érde
meiért elismerését tudtul adják.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Berzeviczy Albert-díját Bajor János 
hidasbonyhádi igazgató-tanító kartár
sunk nyerte el.

Gyászrovat. Vitéz Balogh Ernőné 
Kapi Magdolna, D. Kapi Béla püspök 
leánya hosszú szenvedés után, 34 éves 
korában elhunyt. Ápr. 30-án temették 
nagy részvét mellett.

Grieszhaber E. Henrik majosi igaz

gató-tanító, a dunántúli Egyházkerületi 
Tanítóegyesület elnöke, stb. április hó 
28-án, ötheti szenvedés után elhunyt. 
Temetése ápr. 30-án volt Majoson, nagy 
részvét mellett.

Súlyos csapás érte lapunk munkatár
sát: dr. Garai József tanítóképzőinté
zeti tanárt. Neje: sz. Rovenszky Ilona 
rövid szenvedés után, ápr. 30-án, éle
tének 28-ik, boldog házasságának 4-ik 
évében elhunyt.

A Luther-szoborbizottság április hó 
28-án, Budapesten ülést tartott.

A Gárdonyi- és Hollós Mátyás-tár
saság legutóbbi felolvasó ülésén Missu- 
ray  Krug Lajos versei felolvasásával 

| szerepelt.
A „Búvár” c. lap közlése szerint

közel 200 iskola vesz részt a Búvár Orszá
gos Diákpélyázatán. A magyar közép
iskolai tanulóifjúság körében nagy érd- 
deklődést váltott ki a Búvár Országos 
Diákpályázata. A négy szaktárgyból 
(földrajz, természetrajz, vegytan, ter
mészettan) kiirf tételekre félezer pálya
munka érkezett be. A lap 44 pályadíjat 
osztott ki a szorgalmas diákok között 
és szakonkint közli a dicséretet ér
demlő diákpályázók névsorát is.

KÁNTORI ROVAT
E ro v a t kéziratai dr. G árdonyi Z oltán evangélikus tanítóképző-intézeti 

. tanár (Sopron) címére küldendők.

Tanfolyamunk hírei.
K ántori továbbképző-tanfolyam unkat augusztus hó utolsó heté

ben Budapesten ta r tju k  meg. Jelentkezés P e s k ó  Zoltán tanárnál 
(Budapest, VII., R ottenbiller-utca 10.) levélileg, vagy személyesen 
legkésőbb június hó 10-éig.

*

Jelentkezzünk a kántori továbbképző tanfolyamra 1 
A mi érdekünk!

Irta: Koch István (Budapest).

Az Evangélikus Népiskola m árciusi szám ában Peskó Zoltán 
orgonaművész híradásában örömmel olvashattuk, hogy egyház
zenénk kiváló m űvelőinek vezetése mellett a következő nyári va
kációban kántori továbbképző tanfolyam  nyílnék, h a ...
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Ennél a szócskánál szeretnénk m egállni egy p illanatra  és visz- 
szatekinteni a múltba. Az Ev. N épiskola 1935. m ájus havi szám á
ban m ár olvashattunk ilyenirányú megmozdulásról. Akkor azzal az 
érveléssel, hogy kevés volt a jelentkező, a tanfolyam  elm aradt. 
Azóta több tanulm ány és cikk foglalkozott a kán tori továbbképzés 
szükségességével. Az E. N. 1938. jan u á ri és februári számában sze
rény soraim m al határozott indítványban foglalkoztam  a tovább
képzés lehetőségeivel és módozataival. Zeneakadém iai egyházzenei 
tanfolyam  megszervezését sürgettem  a katolikus m intára . Úgy é rte 
sültem , hogy a legutóbbi időkben tö rtén tek  erre nézve kezdeményező 
lépések. Sajnos, ez a megoldás nem lehet kedvező és keresztülvihető 
a kántorok összessége szempontjából, m ert 3 éves tanfolyam ra csak 
a fiatal nemzedék és egynéhány előnyös helyzetben levő ka rtá rs  
beiratkozása volna lehetséges. E z é r t  v a n  s z ü k s é g  a k á n t o r i  
t o v á b b k é p z ő  t a n f o l y a m r a !

Szükség van több szempontból. M indnyájan érezhetjük, hogy a 
tanítóképzőintézeti kántorképzés nem  lehet oly alapos és tökéletes, 
m int ahogy azt evangélikus egyházzenénk dicső m ú ltja  és m agasz
tos elh ivatása joggal m egkívánhatja. Sok-sok problém a és kérdés 
merül fel működésünk folyamán, m elyekre gyenge a mi erőnk és 
tudásunk feleletet adni. Kevés az irodalom ism eretünk: az orgona
játék ezernyi csínja-bínja, orgonaszerkezeti kérdések, énekkari 
problém ák várják a megoldást és ak arják  a tökéletesebb felé irá 
nyítani figyelm ünket. Azután m ennyi áldás fakadna abból, hogy 
összegyűlvén alkalm unk volna egym ást megismerni és egymás já té 
kában gyönyörködni! A kinek m ódjában állna az A kadém iára menni, 
annak nagyszerű előkészítője lenne egy ilyen tanfolyam ; m ásoknak 
pedig a képzőintézetben nyertek kiegészítésére adna kiváló alkalm at 
a tanfolyam on való részvétel.

H alljuk  meg Testvéreim  a hívó szót! É bredjünk tudatára  
annak, hogy magasztos hivatásunkat csak úgy tu d ju k  igazán betöl
teni, ha tudásban gyarapodva, lélekben megerősödve térünk vissza 
egy jól végzett tanfolyam  sok-sok áldása után abba a m egszentelt 
hajlékba, amelybe a Gondviselés szent szolgálatra hívott el ben
nünket! Am íg érzel m agadban erőt a munkához, legyen kedved a 
továbbhaladáshoz is! Peskó tanár ú r  úgy anyagi, m int technikai 
szempontból oly keresztülvihető m egoldást ajánl, m ely ellen sen
kinek sem  lehet ellenvetése. O lvassuk el mégegvszer a m árciusi 
számot! Cáfoljunk rá  a közmondásra azzal, hogy nem  nehéz a kez
det, ha m egvan az akara t hozzá! É pítsük  az Urnák házát magasztaló 
énekkel és Istent dicsérő orgonaszóval!

*

Folyóiratszemle.
„Katolikus Kántor“, 1941. április. — Veress Endre: „Hangkép

zés az énekkarban“. A m odern hangképzés elveti az emberi ének
hang 3, sőt 5 különféle „regiszter“-érő i tan íto ttakat s csupán piano- 
és forte-regisztert különböztet meg a hangszalagok rezgésform ája 
(nem pedig a rezonancia különfélesége) szerint. — A májusi szám 
közli a M agyar Országos Katolikus K ántorszövetség rendezésében
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Budapesten, május 4— 8. napjain ta r to tt „Egyházzenei H ét“ részle
tes m űsorát. Tíz hangverseny keretében kiváló hazai énekkarok és 
orgonások szólaltatják meg a római katolikus egyházi zeneirodalom 
gazdag tárházából összeállított m űsort. Jól esik látnunk, hogy ebben 
a keretben  Bach J. S., Händel, Pachelbel, Buxtehude, Hassler, 
Gumpelzhaimer és Mendelssohn is helyet kap tak  m űveikkel. Az 
egyházi zene fontosságát a római katolikus hivatalos egyház any- 
nyira előtérbe helyezi, hogy ezen „Egyházzenei H ét“ fővédnökségét 
maga a hercegprímás, védnökségeit pedig a püspöki és a főpapi kar 
tagjai vállalták el.

„Musik und Kirche“, 1941. m árc.—ápr. — Egy régebbi cikkhez 
közölt hozzászólásokból m egtudjuk, hogy a kántorok helyzete Né
metországban sem rózsás. Kevés a biztosíték arra, hogy az állások 
betöltésénél kizárólag a szakképzettség legyen a döntő, de zavarok 
m utatkoznak a javadalm azás kérdése körül is. Ném etországban is 
tartanak  a kántorhiánytól. — A „K irchenchordienst“ c. részben 
egy új német korál-karénekeskönyvről olvasunk, mely a három - 
szólamú vegyeskari koráléneklést szolgálja. A hangjegym elléklet az 
„Erős v á r“ ritm ikus alakjának három szólam ú vegyeskari le té tjé t 
tartalm azza Cavisius S.-től, valam int egy ugyancsak három szólamú 
orgonaletétet egy m ai német egyházzenésztől.

„Zeneközlöny“, 1941. május. —  Szabó Gyula: „A reform átus 
gyülekezeti éneklés feltűnő hibáiról és e hibák javításának módjai
ról“. A hibák: lassú, túlságosan n y ú jto tt tempó; kanyargatás, hibás: 
variánsok; a gyülekezetek szegényes énektudása; helytelen hang- 
magasság; harsogó, ordítozó dinam ika. Valam ennyin lehet segíteni.

*

Hangjegyismertetés,
„Erdélytől Felvidékig“. M agyar népdalok 2 és 3 szólamú ve

gyeskarra, K o d á l y  Zoltán, B á r d o s  Lajos, F a r k a s  Ferenc, H a l 
mos  László, K e r é n y i  György, P é t e r  József és V e r e s s  Sándor 
művei. Közreadja K e r t é s z  Gyula. Magyar Kórus, Budapest, 1941. 
(116 oldal. Ára 5.—  P.)

Az énekesrend szerzői egy gazdag vegyeskari gyűjtem ény 60 
kórusával üdvözlik a visszatért m agyarságot, annak bizonyságául, 
hogy a visszavárás évei alatt m ily munkás szeretettel gondoltak 
rájuk. A kötet 7 fejezetében hatvan  m agyar népi dallam  ta lá lt m ű
vészi kórus-m esterére. Valamennyi darab a kezdő vegyeskarok és 
iskolai diákkórusok szám ára is könnyen hozzáférhető és betekin
tést ad  az igazi népi zene m ély szépségeibe. A képekkel ékes 
kóruskönyv nyomdai kiállítása is m intaszerű.

K artársaink figyelm ét felhívjuk két rádióközvetítésre. Az egyik 
a budapesti „L utheran ia“ énekkar hangversenye, Sulyok Im re or
gonaszámaival, jún ius 6-án 18.40-kor (Bp. I.); a másik Zalánfy Ala
dár orgonajátéka az óbudai evangélikus tem plom ból jún ius 14-én 
19 órakor (Bp. II.).

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja
kedvezményes üdülési és nyaralási lehetőséget biztosít tagjainak a 
keszthelyi és felsőcsatárt (Vas-vm.) üdülőházaiban.

Az 'eülíátás díjai a következők:
K eszthelyen:

2 ágyas szoba 3 napra napi 3.00 P  (Pótágy napi 0.80 P)
2 ágyas szoba 8 napra nap i 2.60 P  (Pótágy napi 0.80 P)
2 ágyas szoba 8 napon tú l  napi 2.50 P  (Pótágy napi 0.80 P)

Az élelmezés szem élyenként napi 4 P.
Felsőcsatáron:

1 ágyas szobában 1 szem élynek étkezéssel napi 5.50 P
2 » » 2  ,, ,, „ 10. P
3 „ „ 3  „ „ „ 14.50 P

Az összeghez 4°/o-os forgalm i és 5°/o-os kiszolgálási ille téket szá
m ítunk. A szállás élelmezés nélkül nem vehető  igénybe. A balatoni 
fürdőn 50% -os kedvezm ényt nyújtunk.

Jelentkezni és bővebben érdeklődni Keszthelyen, a Tanítók 
Háza igazgatójánál, Felsőcsatáron pedig P illis János kán tortan ító 
nál, az üdülőház gondnokánál lehet.

Elnökség.

Most jelent meg: „Montessori lélektana és didaktikája” — A rendszer 
lélektani vázlata és összehasonlítása az újabb irányokkal. — (Közlemények a 
Ferenc József-tudományegyetem lélektani intézetéből.) Irta: dr. Garai József 
tanítóképző-intézeti tanár. Lapunk munkatársának ez új, értékes könyvét 
augusztusi számunkban részletesen ismertetjük. Kapható 2.80 P-ért a szerző
nél, Sopronban.

Vizsgák és évzáróünnepélyek az elemi iskola I—VIII. osztályában.
összállította: Tóth Nándor igazgató-tanító, iskolafelügyelő. Szeged, Magyar
ünnep  könyvkiadóvállalat kiadása, ára 3.— P. Az újabb helyes pedagógiai 
irányzat a régi vizsgák helyett a vizsgái évzáróünnepélyt helyezi előtérbe. Ezt 
k íván ja tanügyi felsőbbségünk is, valamint a Tanterv  és Utasítás szelleme. A 
régi hosszadalmas leckemondásszerű feleltetés helyett összekapcsoló s az 
iskolai munka széles területén áthaladó, áttekintést nyújtó ünnepies bemutatót 
kell rendezni az évzárás alkalm ával. Nem minden tanító gyakorlott abban, 
hogy különösen nagyobb előkészülés nélkül, csak úgy kapásból, hű és érdekes, 
vonzó képet tudjon rajzolni szórakoztató s a szülőket is kielégítő fomában az 
egyévi munka területéről. Ebben a munkában n yú jt nagy segítséget Tóth 
N ándor könyve. Az I. osztálytól a VIII. osztályig minden fiú- és leányosztály 
szám ára találunk benne vizsgái tervezeteket s közöl ilyent az osztatlan isko
lák ra  is. A tervezetek  a helyi viszonyok szerint módosíthatók. Útmutatással, 
versekkel, beszédekkel is szolgál s egy páros je lene t is van a könyvben Bár 
ismertetésünk — a könyv késői megérkezése miatt — a tanévzárás utáni időre 
m aradt is, mégis szolgálatot k ívántunk tenni azzal, hogy tanítótársaink figyel
m ét e gyakorlati értékű s jó pedagógiai készültséggel összeállított munkára 
felhívjuk. " S.



L eány in te rná tu st tart fenn a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 
Budapesten, az ev. egyetemes egyház épületében (VIII., József-u. 4. sz.), ahol 
felvesz közép- és főiskolás diáklányokat. Az internátus diakonissza-testvér 
vezetése és az intézeti főorvos felügyelete alatt áll. Tartásdíj evangélikus és 
reform átus leányok részére évi 900 pengő. Az internátus evangéliumi keresz
tyén szellemű családi otthont nyújt a fővárosba felkerülő fiatal leányoknak, 
M indenre vonatkozó felvilágosítással szívesen szolgál a Fébé Evangélikus 
Diakonissza Egyesületnek, mint az internátus fenntartójának, a vezetősége 
(Bp., XII., Hidegkúti-u. 123/a. Telefon: 164-573.).

N yaralás. A Fébé Evangélikus D iako
nissza Egyesület Budapest-Hűvösvölgy- 
ben (XII., Hidegkúti-út 123/a., telefon 
164-573) gyönyörű, egészséges, csendes 
helyen pensiót ta rt fenn. Úgyszintén 
Klotildligeten  is. M indkét pensió testi 
és lelki pihenésre kiválóan alkalm as. 
Idősebb egyének szám ára állandó e l
helyezkedés is lehetséges. Klotildligeten 
gyeim eknyaialta tást is vállal az eg y e
sület diakonissza-testvér felügyelete 
mellett.

Az Országos Magyar Sajtókamara,
hogy a háborús viszonyok folytán  
a lapkiadásra háruló rendkívüli 
nehézségeket ném ileg enyhítse, 
kénytelen volt egyes megtakarí
tási rendelkezéseket életbe lép 
tetni, amelyek minden lapkiadóra 
nézve egyaránt kötelezőek. Ezek 
szerint a budapesti és vidéki saj
tónak egyaránt megtiltotta tiszte
letpéldányok adását, valamint e l
tiltotta a lapkiadókat bárminemű 
ajándékozás, pályázat és rejtvény
m egfejtési jutalom, kedvezmény 
nyújtásától. Ezen tilalom kiterjed 
minden előfizetésgyüjtéssel foglal
kozó vállalkozásra is. Tudva, hogy  
az általános anyagdrágulás, a 
hiányzó vasútszállítás helyett be
állított autó-, sínautó- és repülő
gépszállítás hatalmas túlkiadásai 
alig elviselhető terheket rónak a 
lapkiadásra, az olvasóközönség b i
zonyára megértéssel fogadja az 
Országos Magyar Sajtókamara 
kényszerű intézkedéseit.

Országos Magyar Sajtókamara.

Garab József könyvnyomdája, könyvkötészete, Cegléd.
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A Z  O R S Z Á G O S  
E V A N G É L I K U S  
TANÍTÓEGYESÜLET 
F O L Y Ó I R A T A

A L A P Í T O T T A ' K Ä P I  G Y U L A  É S  P A P P  3 Ó Z S E F  
Í92VTÖL193VIG SZERKESZTETTE ÍS KIADTA'KRUG LATOS

SZERKESZTI: SOMOGYI BÉLA

XLVII. ÉVFOLYAM. 1941 JULIUS 7. SZ.



AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.

A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. —  Előfizetési ára: egész 
évre 10 P, félévre 5 P. — A lap  szellemi részét illető  közlem ények 
a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési d íjak  az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú

A lap elfogad ása  előfizetési kötelezettséggel járl

Kiadja:

M egjelenik havonta hangjegym elléklettel.

idásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. —  Előfizetési ára: 
10 P, félévre 5 P. — A lap  szellemi részét illető  köziemé 
erkesztőséghez, Sopron, az előfizetési d íjak  az Örs 
gélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. s 
csekkszámla, cím re küldendők. Lapzárta a hónap 16-án.
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Cegléd, 1941 julius Hó. XLVII. évfolyam, 7. sz.

E99NGÉLIKU5 NÉPISKOLA
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA

Felelős szerkesztő : \  Felelős kiadó:
SOMOGYI  BÉLA ÖZV.  KI S ZELY JÁNOSNÉ

MEGJELENIK HAVONTA.
Szerkesztőséj?: Sopron, Evangélikus Líceum és 

Tanítóképzőintézet. Képezde-u. 14.
Telefon : Sopron, 106.

Kiadóhivatal : Cegléd, evangélikus iskola.

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre . . 10'— P, fél évre 5'— P 

Postatakarékcsekkszámla : 42.523

Mindenkor!
I. Kor. 15:58.

Ha az elm últ iskolaév gyümölcseit az Ü r m érlegén vizsgáljuk 
lehet, hogy megalázó, sőt megsemmisítő íté le tben  lesz részünk. 
Előfordulhat, hogy a Szent-Lélek megvilágosítására, m inden külső 
siker ellenére, valaki úgy lá tja  meg a gyüm ölcstelenségét, hogy 
többé be sem tu d  lépni az iskola ajtón!

A fenti Ige azonban m indvégig m egerősít, ha van bennünk 
jóakarat az U rban való m egm aradásra. M inden kudarc ellenére 
rnozdíthatatlanul állhatunk a hitben. M ert h itünk  szerint a kudar
cok is az Űrtói erednek, hogy el ne aludjunk. Buzgólkodni meg 
hogyne buzgólkodnánk, m ikor maga az Űr ebben  a háborúban véres 
kézzel buzgólkodik, hogy a vajúdó Európából világra segítse „az 
em bert”, azt az em bert, k ire Neki van szüksége az Ő tervei meg
valósítására. Ki ne örülne, ha  ez az orvos a m űtétben való tevé
keny részvételre hívja fel rövid, határozott szóval. És az „új em ber” 
világra segítésében ki lehetne buzgóbb az evangélikus néptanító
nál, akinek tudom ása van arról, hogy egyáltalán  mi is há t az 
em ber rendeltetése és szerepe az Isten országában. A nyári szü
netben való m unka is könnyűvé lesz, ha az Igéből m egszívleljük, 
hogy am ennyiben az Ű rban m unkálkodunk, hát semmiképp sem 
lehet a m unkánk hiábavaló. Egyet ne feledjünk! Maga az Ű r szün
telenül azon m unkálkodik, hogy az em ber egyenként és összesen 
s igazán felism erje és őszintén elismerje az Ige tekintélyét. Aki 
ebben a törekvésben m űködik közre, annak  a m unkája m indenkor 
a Krisztus diadala felé visz. N, J.
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Felhívás!
Egyházegyetemünk az új vallásiam tanterv alapján készült új 

vallástani tankönyvek egy részét szeptemberre megjelenteti.
Erre az időre előreláthatólag a következő tankönyvek kerülnek 

kibocsátásra.
BIBLIATÖRTÉNETEK az elemi iskola I—IV. osztálya részére.
EGYHÁZTÖRTÉNET az elemi iskola V—VI. osztálya részére.
EGYHÁZTÖRTÉNET a közép- és középfokú iskola III. osztálya 

részére.
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN a közép- és középfokú iskola IV. osz

tálya részére.
EGYHÁZTÖRTÉNET a középiskola V—VI., vagy ennek meg

felelő osztálya részére.
BIBLIAISMERTETÉS a középiskola VII., vagy ennek meg

felelő osztálya részére.
Felhívom a vallástanárok, a vallástanító lelkészek és a szülők 

figyelmét, hogy a tanulók az említett tankönyvek beszerzésénél vár
ják meg augusztus hó végén közzéteendő újabb tájékoztatásomat.

Egyúttal felhívom a fenti tankönyvek megírásával megbízotta
kat és azokat, akik esetleg ezen tankönyvek megírására önként vál
lalkoznak, hogy kézirataikat legkésőbb július hó 15-ig hozzám, mint 
az egyetemes tanügyi bizottság elnökéhez nyújtsák be.

D. KAPI BÉLA
püspök,

az egyetem es tanügyi bizottság elnöke.

Helyesbítés.
Lapunk júniusi szám ában Grieszhaber Endre H enrik c. cik

künkbe néhány hiba került. Helyesbítjük. A 126. lapon 'alulról 
számítva a második sorban „tanári konzultálás” a helyes szöveg. 
A 128. lap 15. sorában „gyülekezeti” a helyes és végül a 128. lap 17. 
sorában „N äher mein Gott zu d ir” a helyes szöveg. (Szerk.)

Változás a tanítóképzés tanulmányi rendjében.
(A líceumi érettségi vizsga s a főiskolai képzés elhalasztása.)

Rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket kívánnak. Ma hét- 
rő l-hétre  találkozunk új rendelkezésekkel, amelyek életünket sza
bályozzák: ú j igazodást jelentenek a változott életviszonyokhoz. 
Nemcsak a pillanatnyi életszükségletek kielégítése terén van ez így, 
hanem  lassanként kihat szélesebb terü letre  is.

Ahogyan belenyúl az állam korm ányzat az élet javainak elosztá
sába, ahogyan bizonyos tervgazdálkodás folyik a rendkívüli, hábo
rús idők korlátái között a rendelkezésre álló anyagi javakkal, úgy
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lassanként hatással van a m ai helyzet a szellem i élet javaira  is. 
A szellemi javak terén is bizonyos intézkedések m erülnek föl, am e
lyek tervszerű alkalm azkodást kívánnak a m egváltozott helyzethez.

Ha első pillanatban fájdalm asak ezek a korlátokat jelentő intéz
kedések, mégis m egnyugvást ke lt az, hogy nem  egy közülük szoros 
kapcsolatban van az országnagyobbodással s a váratlan terüílet- 
gyarapodással összefüggő szükségletekkel. Ű i  nagy terü leteket kell 
bekapcsolnia az állam korm ányzatnak a nem zeti élettérbe s ez nagy 
követelm ényeket állít a nem zet szellemi élete elé is. El kell látn i a 
visszanyert terü leteket a m agyar nemzeti élet szerveivel: a közigaz
gatás, rendfenntartás, közoktatás, gazdasági é le t s a technikai világ 
számos munkaszervével, hogy o tt is m eginduljon a m agyar nem zeti 
élet áramlása.

A szükséglet p illanatnyilag mindezeken az életm egnyilvánulási 
pontokon nagyobb, m int a kielégítésre alkalm as tényezők száma, 
így m áris hiány áll elő számos helven. Ez a helyzet nemcsak a pilla
natnyi szükséglet biztosítására alkalmas intézkedéseket von maga 
után , hanem  a jövőbe látó vezető köröket a rra  indítja, hogy távo
labbi időre is felkészüljenek s biztosítsák a fennálló s várható  szük
ségletet.

Ilyen szempontból kell tek in ten i, fogadni és magyarázni a leg
újabb intézkedést a m ár jelentkező tanítóhiány m egszüntetésére és 
megelőzésére. Ha a tanítóképzés szépen elindu lt jövő fejlődése te 
kintetében m egállást és legalább kétesztendei eltolódást, szóval to
vábbi türelm es várakozást jelen t is ez az intézkedés, meg kell é rte 
nünk, m ert még mindig célravezetőbb, m intha a fenyegető tan ító 
hiány fokozódnék s annak pótlására  a tanítói hivatástól sokkal tá- 
volabbálló eleimeket, azzal szem ben idegen erőket kellene gyors á t
képzéssel a népoktatásügy szolgálatába állítani.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a honvédelemről szóló 
1939. II. t. c. 16. §-ának 1. bekezdésében foglalt felhatalm azás 
alapján — a Budapesti Közlöny f. évi június 8-án m egjelent 129. 
szám ában közzétett — 55.600/1941. V. sz. a la tt kelt rendeletet adott 
ki az 1938—XIII. t. c.-kel lé te s íte tt líceum tanulm ányi- és vizsga
rendjének átm eneti szabályozása tárgyában.

Ennek értelm ében az 1938: XII. t. c. 52. §-a a lap ján  a 
109.680/1938. V. K. M. IX. sz. rendelettel líceummá átszervezett 
tanító  (nő)-képző intézetekben az 1941—42. és 1942—43. iskolai 
években érettségi vizsgálatot tartani nem lehet. Ezekben a líceu
m okban az 1941—42. tanévben a III. osztályt végzett^ tanulók az 
1941. év szeptemberében a tanító (nő)-képző in téze t IV. osztályába, 
annak  sikeres elvégzése esetében pedig az 1942. év szeptem berében 
V. osztályába léphetnek. Az 1940— 41 tanévben a líceum II. osz
tályát végzett tanulók az 1941—42. évben a líceum  III. osztályában 
fo ly tatják  tanulm ányaikat, az 1942—43. tanévben  a tanító (nő)- 
képző intézet IV. osztályába, az 1943—44. tanévben  pedig az V. osz
tályba léphetnek.

Hasonló szellemben intézkedik a rendelet a visszacsatolt keleti 
és erdélyi területeken működő négyévfolyamos tanító (nő)-képző 
intézetekre vonatkozólag.
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Közli a rendelet a tanító  (nő)-képző intézet IV. osztályának 
óratervét és tananyagát az 1941—-42. és 1942—43. iskolai évre, to
vábbá az V. osztályának óratervét és tananyagát az , 1942.43. és 
1943—44. iskolai évre.

A tanító  (nő)-képző in tézet V. osztályába az 1942— 43. és az 
1943—44. iskolai évben rendes tanulókul azok is felvehetők, akik 
gimnáziumi, mezőgazdasági- vagy ipari középiskolai érettségi vizs
gát, illetőleg az 1938. XIII. t. c. 5. §-ának (2) bekezdése alapján szer
vezett leánylíceum-, illetőleg nőnevelőintézetben líceumi érettségi 
vizsgát tettek. Az ilyen tanulók  tantervkülönbözeti vizsgát tesznek. 
Közli a rendelet a különbözeti vizsga részletes anyagát s azt, hogy 
a tanítóképző-intézeti R endtart. Szab. 195. §-ában foglaltak értel
m ében m ilyen tárgyakból kell a IV. és V. o.-ban m inden tanulónak 
vizsgálatot tennie, továbbá, hogy a tanitóképesítő vizsgálati sza
bályzat 49. §-ában felsorolt tárgyak közül m inek a jegyét kell a 
líceum II. o.-nak bizonyítványából, illetőleg a líceum (tanító (nő)- 
képző-intézet) megfelelő osztályának elvégzéséről szóló bizonyít
ványából átvenni. Szóval m ég a rendelet az állami tkző. intézetek
nek m ódosított tantervvel működő osztályaiba járó tanulók tandíj- 
kedvezm ényéről .

A módosított tantervvel működő tanító (nő)-képző-intézetekben 
az 1942—43. és az 1943— 44. iskolai években szerzett népiskolai 
tanítói oklevél m indazoknak az állásoknak és tisztségeknek elnye
résére, valam int azokra a további tanulm ányokra is képesít, ame
lyekre az 1938: XIII. t. c. 29. §-ának (2) bekezdése értelm ében a 
líceumi érettségi bizonyítvány képesít.

E rendelet legalább két évvel hátrább  tolja a líceumi érettségi 
megszerzésének lehetőségét s ennek alapján a főiskolai tanítóképzés 
ügyét. Azt jelenti, hogy azok a f. évben 111. líceumot végzett nö
vendékek, akik a következő évben szereztek volna líceumi érettségi 
bizonyítványt, most ezt nem  szerezhetnek s kénytelenek a tanítói 
oklevelet még kétévi — tanítóképző-intézetben fo ly tato tt — tanu l
m ányaik u tán  megszerezni. Igaz, viszont ezzel a tanító i oklevéllel 
m inden oly főiskolára stb. m ehetnek, ahova különben a líceumi 
érettségi bizonyítvánnyal m ehettek volna. A különbség csak az, 
hogy egy évvel később ju tha tnak  oda. így a szülők költsége, akik 
líceumi érettségi u tán  szerették volna tovább adni más nályára 
gyerm ekeiket, egy esztendei kiadásokkal megnövekedik. Lesznek 
bizonyára sokan, akik ezek u tán  nem  tanulnak tovább, hanem  a 
tanítói pályán m aradnak. Ez viszont azért nem nagyon biztató, 
bár a rendelet célja ez, m ert sok olyan ifjú kerül így —  a kény
szerhelyzet következtében — a tanítói pályára, akiknek az eredeti 
célja nem  az volt s talán  h ivatást sem érzett e pályára. A külön
böző tantervm ódosító rendelkezések igyekeznek a hiányokat ki
küszöbölni s rem élhetőleg áth idalják a felm erülő nehézségeket.

A főiskolai tanítóképzés egyelőre tehát nem esedékes, illető
leg csak négy esztendő u tán  kerülhet rá  sor. Fájdalm as ez a tény 
a tanítóságra nézve s nehézségek elé állítja a tanítóságot azért, 
m ert ugyanakkor történ ik  itt  halasztás és eltolódás, am ikor meg
jelen t a nyolcosztályú népiskola m egvalósítására vonatkozó törvé
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nyes rendelkezés, am ikor m ár kezünkben van annak tan terve s 
készül részletes utasítása. A követelmények a tanítóval szemben 
emelkednek, a képzés színvonala — hosszú éveken belül —  nem 
emelkedik. Ki tud ja, hova fejlődik a kérdés m ég négy év eltelté
vel. A rra m indenesetre alkalm as lesz ez az időszak, hogy elm élked
jenek illetékes művelődési tényezőink a m ai helyzeten s lássák a 
líceum  megszervezésével kapcsolatban előállt sok nehézséget, 
ennek az elgondolásnak sok, m ár eleve m utatkozó hibáját s az 
egész tanítóképzés rendjének bizonytalan és kialakulatlan voltából 
származó egyéb nehézségeket és tévedéseket. Reméljük, mindez 
a kérdés megoldásának javára válik.

E fájdalm as intézkedésekben meg kell nyugodnunk akkor, ami
kor a haza m inden fiától áldozatokat kíván a világhelyzet. Az érde
kelteknek is bele kell törődniök a m egváltozott viszonyokba, így 
a szülőknek is. Nem zetvédelm i érdek, hogy mindez épp úgy be
következzék, m int ahogy oda kell adnia a szülőnek fiát a haza 
védelmére. Somogyi B.

Gyermekkutatás és személyi lapok.
Irta: Tállyai István.

Az egyéniség m egism erésére fontosak —  bár nem teljesen 
m érvadók — az ú. n. tehetségvizsgálatok.

Térjünk át ezekre néhány szóval. A lkalm asak e vizsgálatok a 
gyerm ek hajlam ainak kipuhatolására, ami fontos a tehetségek ki
választása, kiművelése és a pályaválasztás szempontjából. Ilyeneket 
a felnőtteknél is alkalm azhatunk. Az iskola részéről alkalm azhatók 
a Binet—Simon-féle tesztek. Ilyenek W eszely műve és Somogyi 
„Tehetség és eugenia”, valam int más m unkák alapján: 11 évesek 
részére: Három fivérem  van: Pál, Ernő meg én. (Hol a h iba7) Az erő
dítésekben egy szerencsétlen leány tetem ét találták  18 darabra 
vágva. Azt hiszik, öngyilkosság történt. H atvan szót m ondani 3 perc 
alatt. 12 éveseknek: rím eket m ondani (1 perc a la tt 3 rím!) Mondatok 
kiegészítése. 13 éveseknek: Papírvágási gyakorlat. K iterjedhet a teszt 
mechanikus szám emlékezetre, alakem lékezetre, stb. A figyelem 
vizsgálatára pl. egy adott szövegben bizonyos idő alatt egy, vagy 
több megadott be tű t á t kell húzni. A m egosztott figyelem vizsgá
latára  dolgoztassunk ki egy szám tani feladatot, m ialatt egy felolva
sott történetre is kell figyelni. A m atem atikai képességre pl. nagyobb 
gyermekeknél: M elyik az a szám, amelyhez 79-et kell hozáadni, 
hogy 1000-nek az ötödét kapjuk? A kritikai tehetségre: P éter á t
ugrotta saját árnyékát. (9. év). János ism ét m egnősült, elvette özve
gyének nővérét (14 év). Lehet kiegészíteni több értelm es m ondat hiá
nyos szövegét. A M asselon-teszt: Megadunk három  szót s a gyerm ek 
csináljon értelm es m ondatot (11-—-12 évesek). Természetesen az elemi 
iskola legalsó osztályaiba járó  6— 1—8—9 éves gyermekek részére is 
találhatunk teszteket az idevonatkozó könyvekben. Ily vizsgálatok 
alapján egyszerre több szem élyt is vizsgálhatunk. A vizsgálat rend
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kívüliségének tudata azonban gátló hatással is lehet. A zután egyik 
nap jobban vagyunk diszponálva, máskor kevésbbé. Helyesen m ondja 
továbbá Somogyi, hogy a spontán intelligencia, a m indenkori fel
találás a teszttel nem vizsgálható meg; érzelmi, erkölcsi, akarati ha j
lam ok sem. A tesztek csak pszichikai stichpróbák s nem m indig meg
bízhatók. Egyik ily módon kiválasztott tehetségosztályban pl. 34 
tanuló közül 10 annyira nem vált be, hogy el kellett őket távolítani. 
Ezért teljesen helytelen szerintünk az ú. n. kitűnőek, tehetségesek 
iskolája is. A szellem nem mechanizmus s a szellemi tehetségek 
különböző időben fejlődhetnek ki; m ajd  ism ét hanyatlásnak indul
hatnak. A tehetséget m egállapítani a jövőre való következtetéssel 
nem  m indig lehet és ismét Somogyi a lapján mondjuk: az életsiker 
sem áll m indig a tehetséggel arányban. A sikerről nem lehet mindig 
tehetségre következtetni s a siker hiánya nem bizonyítja mindig a 
tehetség hiányát. Szerintünk a tehetségesek, illetve kitűnőek iskolája 
ism ét csak egyesek dédelgctése, mások, époly tehetségesek rovására, 
kiknek bejutniok oda nem sikerült.

A szellem s az egyéniség nem oly egyszerű valami, hogy m ate
m atikai vagy egyéb form ulákba volna foglalható. A szellem érvénye
sülésének ta la ja  csak a szabadság. A nevelőnek azonban szüksége van 
bizonyos tám pontokra s így irányítóak lehetnek a tesztek is. De 
egyéb, más jelentőségük nincs.

A gyerm ek m egismerésére fontos a testi működése is. Az anyag
csere, mozgásrendszer, idegrendszer az átlagon alól van — m int 
W eszely m ondja — a hülye gyerm eknél; a tom paelm éjűeknél a vege
ta tiv  m űködések jók, a többi hátram aradt. A vérszegények, sáp
kórosok lehangoltak. A kövér gyerm ek lehet lusta. A rakoncátlannál 
a m ozgásrendszer van túlsúlyban. Ha az idegrendszer van túlsúly
ban, a visszavonultságot, a csendet kedvelő típus állhat elő. Beteg 
idegrendszer szüli a terhelt gyerm ek típusát. Ilyen gyerm ek túlérzé- 
keny, önm agával tú l sokat foglalkozik; hiányozhat az életkedv; töp
reng  képzelt betegségeken. Visszatérve a szellemi tulajdonságokra, 
azok sem azonos típusúak. Weszely Ödön em líti S tern alapján, hogy 
vannak lassú és gyors munkások. M indenkinek m egvan a maga tem 
pója, amely m ellett legkedvezőbb m unkájának eredménye. Valamely 
gyerm ek pl. elég szépen ír, de csúnyán ír iitenyezéssel. A pszichikai 
tem pó különbségére m utat a feltalálékonyság, a Schlagfertigkeit, a 
szellem lassúbb vagy gyorsabb működése. Ezt a nevelőnek is tudnia 
kell s felelés alkalmával hagyjuk gondolkodni a tanulót. Természe
tesen a lassúság nem zárja ki a gondolkodás élességét. Nagyon fontos 
az érzékek minősége. Az érzékekkel függ össze — m int Weszelv 
m ondja —  az érzékelés iránya s ezzel az em lékezet s a felfogás. Tud
juk: van vizuális, akusztikus és m otorikus típus. Lay egész peda
gógiai rendszerét e körülm ényre alapítja az „Experim entelle Didak
t ik ” c. nagy s kitűnő művében. Idővel az emberek nagy része 
vegyes típussá válik.

Az érzékelő típussal függ össze a képzettípus. Vannak, akik
nél szóképzetek, másoknál tárgyképzetek dominálok s így az emlé
kezet is szó- vagy tárgyem lékezet. A gyerm ek inkább tárgyi gon
dolkodó. A gyerm ek, a felnőtt is, ha tud ja  is a dolgot, gyakran nem
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eredménye.*

A kísérleti pedagógia külföldön is ism ert nagy m agyar m űvelő
jének, Weszely m űvei alapján m ondjuk még a következőket:

Az emlékezet jósága ny ilvánulhat szavak, számok, helyek, szí
nek, hangok stb. iránt. Ezzel összefügg az érdeklődés iránya is. 
A figyelem ism ét az érdeklődéstől függ. A koncentráló típus fi
gyelm e nehezebben 'terelhető el. Vannak konkrét és absztrak t gon
dolkodásra hajló elmék. Érzelm i típusok: érzékeny, nehezen hozzá
férhető, felületes, mély érzésű, stb. Van azután: állhatatos, befolyá
solható, ellentálló, makacs, k ita rtó  stb. A gyerm ek tehát gyakran 
nem  is tehet hibáiról. H iányozhat pl. a nyelvtani alakok irán ti érzéke 
s nem  tudja m egtanulni.

Gátló körülm ény gyakran az alacsonyabbrendűség érzése. (Min
derw ertigkeitsgefühl.) Ilyen tanu ló t bátorítani kell és benne a meg
levő jót elismerni s így e lju to ttunk  a különös figyelmet érdem lő 
neuraszthenikus gyermekhez. Ilyen  gyermek szellemi képessége ren
desen magas, de csekély az akaraterő. Ezt szeretetteljes s bátorító 
hatással kell fejlesztenünk. M ások azok, akik rossz hajlam ot örököl
tek. A megértő szigornak, a nevelésnek hatása ezeknél is érvénye
sülhet. Dr. Szaibó Zoltán m ondja „Az átöröklés” c. ’ könyvében: 
„A génanyag m egm entésének legfontosabb teendője az ifjúság irá 
nyítása. A neveiőm unkánkban .szemünk előtt lebegjen, hogy az 
öröklött sajátságoknak csak egy része stabilis, nagy része labilis, 
vagyis környezethatásokkal irány ítható .” Ikreknél fontos tudni, a 
pete széthasadásából eredő ú. n. egypetéjű ikrek-e vagy kétpetéjűek. 
Az előbbiek rendesen testileg-lelkileg hasonlók.

A környezet, a kultúra, a családi kör, a társak is form álják  a 
gyerm eket és a társadalm i osztály, amelybe tartozik. S m aga a 
város: mozi, újság, plakátok, az utca, a kor eseményei. Fontos egy 
osztály jó közszelleme is s az osztályban a hangadók.

Az egyéniség rendszeres tanulm ányozását szolgálják az ú. n. 
személyi vagy egyéni lapok. Ebbe a nevelési naplóba fel kell 
jegyeznünk m indent, amit fontosnak tartunk , megfigyelést, válto
zást, bevált eljárásmódot, esem ényeket. Ezek vezetése kétségkívül 
nehéz. Más kartársak  m egfigyeléseit is szívesen fogja venni az 
osztálytanító, vagy az osztályfőnök. Más-más tárgy órájában és az 
önképzőkörben, sportkörben más-más oldalait láthatjuk  a gyer
m eknek. így állap íthatjuk  m eg az érdeklődési körét is. A felfogás 
és a gondolkodás m egállapítását írásbeli tesztfeladatokkal lehet esz
közölni azon tanulóknál, akiknek saját tapasztalataik még nem  elég
ségesek e célra. A környezeti és családi viszonyokkal a gyerm ek 
otthonában ism erkedhetünk meg, valam int a szülői értekezleteken. 
Ugyancsak a szülőktől kaphatunk  felvilágosítást a gyerm ek felfogó
képességére, jellem ére, társaira. Középfokú iskolákban 1— 2 osztály- 
főnöki órán is beszélhetünk ily  témáról: egymás jó s rossz tu la j
donságaink, kiindulva abból, hogy az em beri élet egy szüntelen 
jav ítás legyen önmagunkon. A  vezetés persze tapintatos legyen. Ada
tok m egtudhatók a gyerm ekektől, az ellenőrzőkönyvecskékből s a

*) W eszely: „Bevezetés a neveléstudományba". Budapest, 1923.
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tanulm ányi értesítőből. A megközelítő pontosság is, am ennyiben a  
leglelkiism eretesebb u tán járás az alapja, ú tm utatásként szolgálhat 
nekünk. Az alapfontosságú adatok később csupán m ár csak esetle
ges újabb, talán  feltűnőbb adatokkal egészítendők ki. A jellemben, 
egyéniségben a fejlődéssel is előfordulhatnak később változások. 
Csak egyszer kell ezeket a személyi lapokat kiállítani, később csak 
kiegészíteni. A középfokú iskoláknál kell csak kiállítan i s meg
könnyíti azt az is, hogy a lelki életre vonatkozó rovatoknál több 
jelző található. Tesztekre sok időnk nincs, de — ha kell — ezekre 
is kell időt szakítani a figyelem, felfogás! és gondolkodási mód 
m egállapítására, amelyek megoldásában egyszerre többen vehetnek 
részt. A vallás-m agatartás m egállapításánál úgy az otthon, m int a 
hitoktató lehet segítségünkre. Meg kell figyelni a tanuló t az órán, 
az udvaron, az utcán, az osztályfőnöki órán. A gyerm ek részéről 
elhangzott ítéletek, vélem ények is adnak tám pontokat. Továbbá a 
tanárok alkalmi bejegyzései. Így el is fogjuk érni célunkat: a gyer
m ekből nemes lelkületű, erkölcsi világnézettel bíró személyiséget 
nevelni, aki, bárhova és bárm ely feladat elé állítja  az élet, h ivatás
tudatta l végzi m unkáját és tölti be Istentől szám ára k ijelölt helyét. 
Tankó Béla mondja: „M inden valóságnak megvan a világ rend jé
ben örökké m eghatározott logikuma, egy kozmikus apriori törvény 
s m inden létező annyira valóság, am ennyiben ezt az ő léttörvényét 
realizálja, tölgyfa vagy hópehely, csillagrendszer, vagy erkölcsi te tt.’r 
Valóban. Az emberben is, m int az erkölcsi világrend tagjában, 
van egy isteni törvény, am elyet meg kell valósítania, s ez az erköl- 
csiség, am ely — m int Jodl m ondja — nem külső jelszó, etikett, 
hanem  az em ber legsajátságosabb, legfontosabb ügye, am ely egyedül 
ad az életnek értelm et és értéket.

MŰHCLVÜNKBŐL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

címre küldendők.

Evangéliomi szellem az olvasás, írás, helyes
írás és fogalmazás tanításában.

Irta: Buti S ándor tanító, Vásárosfalu.

1. A m agyar nyelvi tan tárgyak  közül a beszéd- és értelem 
gyakorlatok m ellett az olvasás és olvasmánytárgyalás tárgyi anyaga 
a legszínesebb és legbőségesebb. Valláserkölcsi, földrajzi, néprajzi, 
történeti, term észeti és gazdasági ism ereteket nyújtó olvasmányok 
váltakoznak a m agyar irodalomból vett költem ényekkel, elbeszélé
sekkel és egyéb művekkel. Míg azonban a beszéd- és értelem 
gyakorlatok tanítása során inkább a gyerm ekben szunnyadó ren
dezetlen ism eretanyag lesz a tanító és gyerm ek közös m unkája 
során tudatos, rendezett ism eretanyaggá, addig az olvasás és olv.
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tá rgy , kapcsán a tanítón és a gyerm eken k ívü l a harm adik tényező, 
az olvasókönyv íróserege szól a gyermekhez, választékosabb módon 
ad ism ereteket, ébreszt érzéseket s vezeti a gyerm ekeket a betűn 
át a földi és égi, a tapasztalható és elvont dolgok birodalmába.

Amikor tehá t azt akarom  megvizsgálni, m ennyiben áraszt 
evangéliomi szellem et az olvasás és olvasm. tárgy, az evangélikus 
tanító  m unkája nyomán, m int e tekintetben egyik döntő tényezőt 
kell az olvasókönyvet vizsgálat alá venni. Röviden m egállapíthat
juk, hogy különösen az alsó osztályokban a rövid, színes cselek- 
m ényű, a más tan tárgyak  anyagához is kapcsolódó, rövid m onda
tokban írt és kevés szómagyarázatot kívánó olvasmányok k ö n n y í
tik  meg m unkánkat m ár csak azért is, m ert az evangélikus iskolák 
jó részben osztatlanok s nagyon sok olvasm ányt csak csendes 
foglalkozásképpen lehet o lvastatni és legfeljebb a beszéd- és érte
lem gyakorlatok, földrajz, tö rténet, stb. során röviden számonkérni. 
A világos, egyszerű nyelvű olvasmányok teh á t az ism eretszerzést 
megkönnyítik.

Erre a m egérthetőségre nagy szükség van. De még szüksé
gesebb az olvasm ány evangéliom i szellőmé. Evangélikus olvasó
könyveink — a szeptem bertől— júniusig c. sorozatra gondolok — 
a legteljesebb bírá lato t k iá llják  e tekintetben. De az olvasó
könyv íróinak is van követelése a tanítóval szemben. Ism erje meg 
a tanító  alaposan az olvasm ányok anyagát, vizsgálja meg azok cél
ját, felosztását, (tagolását) lelkiségét, kapcsolódását más tan tárgyak
hoz, a benne rejlő  alapeszmét s akkor nem  lesz az olvasm ánytár
gyalási óra egyszerű olvasmány-megbeszéléssé. Jó olvasókönyv, 
gondos előkészület a tanító részéről és a helyi tanm enetbe pontosan 
a legmegfelelőbb időre és tantárgyhoz kapcsolt olvasm ánytárgya
lások bejegyzése m egkönnyíti a tanító m unkájá t és növeli az 
eredm ényt.

Olvasókönyveink evangéliom i szelleműek, az a kérdés, m iként 
teszem értékké, evangéliommá a tanulók lelkében a holt betűsere
get az élőbeszéd során.

Vannak olvasmányok, am elyeket csendes foglalkozáson elolvas
tatok s azután tartalm uknak megfelelőleg a beszéd- és ért. gvak., 
a földrajz, stb, tehá t a közism ereti tárgyak tanításánál felhaszná
lok. A könnyű, fordulatos ta rta lm ú  olvasm ányok ezek. Szinte 
m indegyikben találok akár a gyülekezeti, iskolai életre, akár a 
bibliai történetek személyiségeihez, vagy a K áté  parancsolataihoz, 
az első hitágazathoz stb. stb. vonatkoztatható utalásokat. Nem erői
tetten , de könnyedén egy-két mondattal sokszor, máskor hossza
sabban odafűzzük olvasm ányunkat a világosságot adó evangéliomi 
részhez. Előre is bejegyezhetjük olvasókönyvünkbe a kapcsolás 
anyagát s így állandó m unkánkat biztosítjuk. (Nem az olvasmány 
tartalm ának tanulságban való összefoglalására gondolok, hanem  in
kább más tárgyak  anyagával való megvilágosításra.) Felhasznál
h a tju k  az olvasm ányt esetleg előkészítésül egy másik tan tárgy  
megfelelő egységéhez, esetleg megerősítésül egy m ár tanu lt 
anyaghoz.

A legjobban a vallástani tárgyakhoz kapcsolható olvasmánvo-
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k á t illesztjük be a vallásiam  anyag érzés- vagy gondolatvilágába.. 
Teljes részletességgel dolgozzuk fel az elm életi irányúakat, ha tel
jesebbé teszik vallástani tanításunkat. Pl. a II. o.-ban szeptem ber 
első vallásóráin az I. o.-ban tanult im ákat, m ajd a terem tés és 
bűnbeesés tö rténeté t ism ételjük. A következő vallástani órán Ábra
hám  története kerülne sorra. Olvasmány tárgyalási órán a Láttad-e 
az Istent? c. olvasm ányt tárgyaljuk. M egállapítjuk, hogy Istent 
em beralakban nem láthatjuk. De fa, fű, virág, m adárka, m inden
napi kenyér lá ttá ra  megkérdezzük: honnan van mindez? Az égi 
csillagok fénye, lelkünk szava Istenre m utat. Ez lehet azután bib
lia történet tanításnak előkészítése. A régi em berek közül sokan 
nem  értették, honnan van mindez. Kő, fa, állat, vagy ezeknek 
a szobra volt az istenük. Á brahám  ezt nem hitte  el, m ert a látha
ta tla n  Istent im ádta, akit m in d en ü tt. l á to t t . . . így kapcsolódhatik 
össze az olvasm ány-anyag az evangéliommal és segít megvilágo
sítani a kicsi gyerm ek előtt szabályba nem foglalható dolgokat. Ha 
azután az első parancsolat szövegét is hozzáfűzöm, teljes lesz egy 
tanítás.

Máskor bibliatörténeti tanításunk összefoglalását adhatja egy- 
egy olvasmány. Olvasni akarjuk  „A mi B ibliánk” c. olv.-t. Beszé
lünk  a gyerm ek könyvéről, annak hasznáról. Azután bem utatom  a 
,,könyvet”, am elynek m inden háznál meg kell lenni. Ha előzőleg 
átolvassuk a kis olvasmányt, látjuk, hogy a biblia értéke ebben a 
szóban pontozódik: a mi könyvnük, a mi őseinké volt. a m i vígasz
talásunk van benne, a mi hasznunkra adta Isten. Részegységek: 
a., naponta olvassák, b., nagyszülők intése, vigasza, im ája csendül 
m ost is belőle, c., a gyerm ekekre rám arad az apák bibliaszeretete s 
olvassák, megcsókolják a bibliát. Az alkalm azásban tapintatosan a 
családra vonatkoztatom  az olvasmányt, m ajd  a gyülekezetre, isko
lára. A bibliatörténetek értékét, m egbecsülését szolgáljuk ez olvas
m ánytárgyalással .

József és testvérei történeténél olvastatom  az „Imádkozás u tán” 
c. olvasm ányt s m egállapítjuk, hogy a tiszta szívvel imádkozó test
vérek  m egbánják civódásukat.

Közvetve vagy közvetlenül m inden olvasmányom áraszt evan- 
géliomi szellemet. Kitűnően felhasználhatók a III., IV. oszt. olvasó
könyvek kátéolvasm ányai előkészítésül, megerősítésül kátétan ítá
sunkhoz. Kovács Misi és keresztapja, a kátém agyarázó orvos, ked
ves ismerősök lesznek tanulóink előtt, éppen úgy a kanadai m agyar 
lelkész és szomjasszívű kis unokahúga is és sok, elvontnak vélt 
kátém agyarázatról hullik le beszélgetéseik, m agyarázataik során a 
takaró.

A bibliatörténetek- és kátéhoz fűzhető olvasmányokon kívül a 
ném et és m agyar reformáció nagy alakjait, eseményeit tárgyaló bő
séges olvasm ányanyag egyháztörténeti tan ításunkat teszi teljessé. 
Egyháztörténeti hőseink életében az igéért élést, m unkálást, szen
vedésvállalást; az eseményekben Isten próbáló védő, erőtadó ha
ta lm át m uta tják  be olvasm ányaink s ennek kell főelemmé lenni 
tan ításunkban  is, olvasm ánytárgyalásainkban is.
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Íróink élete szinte annyit u ta l a bibliával való közösségükbe, 
m in t munkásságuk.

Arany János m agyarsága és vallásossága a bibliából táplálko
zott az első betűktől kezdődőleg. A reformáció költőitől kezdve Ber- 
zsenyin át Gyóni Gézáig rám utatha tunk  életükben Istenre, költé
szetükben a legnagyobb esem ényekre, am elyeknek m unkásságuk 
szolgált.

S mikor olvasm ányaink tárgyalása során egy-egy fénynyalábot 
ve títünk  tanulóink leikébe az evangéliomból, ne felejtsünk el h ivat
kozni a bibliára, amely csodás rendszerben, tökéletlenségben tá r
gyalja Isten dolgait. (Folytatjuk)

A vallástanítási tankönyvek szerkesztése tárgyában az egyetemes tan
ügyi bizottság elnöke: D. Kapi Béla püspök május 27-én délután 4 órára Buda
pestre, az egyetemes székház nagyterm ébe értekezletre hívta össze a szerkesz
téssel megbízottakat s érdeklődőket.

Az értekezleten az evangélikus tanítóságot Somogyi Béla orsz. egyesületi 
elnök képviselte. Ez alkalommal az egyes megbízottak előadást tarto ttak  a ké
szülő tankönyvek kérdéséről, amit a bizottság vitája követett. Itt behatóan le
tárgyalták  a felmerülő kérdéseket. Az értekezleten Somogyi Béla is előadta a 
maga és az evangélikus tanítóság álláspontját a vallástanítási tankönyvek kér
désében s — azt m egvitatva — a bizottság a felhozott gondolatokat helyes
léssel fogadta.

Kemény Lajos esperes, kormányfőtanácsos elismeréssel mutatott rá azon 
e kérdésben eddig is megjelent szakirányú cikkekre, amelyek az Evangélikus 
Népiskolában láttak napvilágot. Lapunk ezirányú m unkáját méltató felszóla
lása alapján a bizottság kívánatosnak tartotta, hogy a népiskolai vallástani 
tankönyvek kérdésében felmerülő elgondolás, javaslat vagy beérkező cikk az 
érdekelt tankönyvíróknak is tudomására adassék, hogy azok alapján járhas
sanak el munkájukban.

Ennek alapján — bár az alábbi cikk lényeges gondolatait fent em lített 
értekezleten a bizottságnak tudomására hoztam -— közlöm az alábbi előadást 
teljes egészében, amelyet Koczor Ferenc jobaházi (Sopron m.) evangélikus 
tanító e kérdésről a soproni alsó egyházmegyei Tanítóegyesület f. évi március 
hó 27-én Bükre összehívott közgyűlésén tartott. Mivel az előadás csak egy pél
dányban van kezeim között, lapunk útján, amelyet m inden tankönyvszerkesztő 
bizottsági tagnak megküldök, hozom annak tartalmát a bizottság érdekelt tag
jainak tudomására.

Abban a reményben teszem ezt, hogy ezzel is hozzájárulunk a kérdés 
helyes megoldásához s ezzel a vallásoktatás és vallásos nevelés ügyét előmoz
dítva, építő munkát végzünk.

Szívesen fogadok a kérdéshez további hozzászólásokat: Somogyi B.

Vallástanítási tankönyvek és az osztatlan iskola.
A keresztyénség élete kezdettől fogva egy könyvhöz kapcsolódott. 
Életét ez szolgálta és ez irányította. Ott, ahol ettől eltértek, romlásba 

ju to tt maga az emberi élet.
A keresztyénség újjáéledését a reformációban ism ét ez a könyv hozta 

létre. Ennek szókincse adott új tartalm at és új ismeretet, ennek a könyvnek

A vallástani tankönyvek kérdése.
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nyomán tám adt új szemlélet és a hirdetett életigazságok újra virulásba hoz
ták halódó keresztyénségünket.

A mostani időben mi m indnyájan nemcsak szenvedő, hanem cselekvő 
személyei is voltunk annak a szellemi áramlatnak, amely evangéliomi keresz
tyénségünket megüresítette és eltévelyedését eredményezte egészen a leg
utóbbi időkig, amikor ugyancsak e könyv alapján támadt újabb, belső refor
máció, az ú. n. újreformátori theológia elkezdte megújításunkat, megvilágo
sította • elhomályosult értelm ünket és elénk tárta eltévelyedéseinket. Ennek 
volt gyümölcse az a válság, am ely betöltötte egyetemes keresztyénségünket, 
közelebb: iskolai, egyházi nevelésünket és oktatásunkat, ezzel együtt tanítói 
szolgálatunkat.

Mi tanítók, válságból való kijutásunk kezdő állapotán — úgy érezzük — 
túl vagyunk. Ismerjük régi szolgálati hibáinkat, lelkünk fogékony és kész 
haladni egy új életirány után, de nehéz a megindulásunk, mert nagyok a 
nehézségeink.

Ezeket a nehézségeket részben mi magunkban hordozzuk, részben úgy 
állanak elibénk. Tudjuk, hogy történtek intézkedések, amelyek szolgálatunk 
alapját határozzák meg, látunk segítségünkre siető, hozzánk közelálló szemé
lyeket, akiknek támogató m unkáján a szeretet jegyei vannak. Mind gyak
rabban kapunk és olvasunk több-kevesebb készültséggel megírt vallástani 
ismertetéseket, mindegyiket jóindulattal, hálával fogadhatjuk, mégis alapvető 
munkára mindez elégtelen.

Megújhódott iskolai, egyházi nevelésünk és oktatásunk alapvető munkája 
hitvallásos szellemben végzett mindennapi tanításunkon és az ezt megrögzítő 
tankönyvünkön nyugszik.

Az új Vallástanítási Tanterv és Utasítás (1939) célmegjelölést, tanítási 
anyagot és ezt biztosító általános érvényű alapelveket foglal magában, de hogy 
mindezeket érvényesíthesse, szükség van ebben a szellemben megírt vezér
könyvekre és gyermekek számára készített tankönyvekre.

öröm m el értesülhettünk az ezirányú alapvető munka megindulásáról. 
Püspök Urunknak a tankönyvszerkesztőkhöz intézett felhívását különböző egy
házi lapjainkból olvashattuk. A felhívásból tankönyveink keretvonalait látjuk 
kibontakozni. A felhívás minden iskolafokozat tankönyveire egyaránt vonat
kozik, minket mégis, az egyetem es egyházi érdeklődésen túl, a nyolcosztályú 
elemi iskola készülő tankönyve érdekel behatóbban. Fokozza érdeklődésünket 
az a törekvésünk, hogy az osztatlan népiskola követelm ényeinek figyelembe
vételével készüljenek ezek. Szükség van ezt már a kezdetben megállapítanunk, 
ha a felhívásban közölt cél elérését biztosítani akarja egyetemes egyházunk: 
t. i„ hogy legértékesebb tankönyvek kerülhessenek közkézre.

Egyetemes egyházi érdek, hogy a készülő tankönyvek a legnagyobb 
számú iskola számára, az osztatlan iskolára alkalmasak legyenek, amely különben 
is időrövidség, túlzsúfultság és egyéb ki nem elégítő tanítási rendszer miatt 
sok nehézséggel küzd.

Az osztatlan iskola érvényesíteni kívánja azt a követelm ényét, hogy a 
a tankönyvek megjelenésével egyidőben vallástanítók számára készült vezér
könyvek is közrebocsáttassanak.

Kívánságunkat teljesen igazolják az iskolavizsgálatokon felismert val
lástanítási eredményeink, illetőleg eredménytelenségeink, a sorozatosan tartott 
körzeti tanítói konferenciák, am elyek valláspedagógiai felkészültségünk hiányai
nak megszüntetésén igyekeznek fáradozni; igazolja az az általános óhaj, amely 
tanítóink szívét betölti; de k íván ja a jövő is, mert a megújhódott vallásokta
tás kívánalm ait csak úgy tudjuk teljesíteni, ha valláspedagógiai felkészült
séget, theológiai szakképzést szolgáló művek állhatnak rendelkezésünkre.

Ezután m indjárt feltehetjük a kérdést: Milyen vezérkönyvet vár az osztat
lan iskola tanítója? Röviden így fogalmazhatom meg: Olyant, am el^ a Tanterv 
és Utasításban lefektetett és a Tájékoztatóban körülírt irányelveket a tan
könyvi anyag minden részletében hiánytalanul érvényesíteni tudja. Ez szük
ség szerint magában hordozza a teljességet mind terjedelemben, mind kidol
gozásban Tehát nem elégedhetünk meg csak felületen mozgó, összevont, kenet
teljes szavak vagy egyes elvek hangoztatásával.

Az osztatlan iskola érvényesíteni kívánja mondanivalóját a készülő tan
könyveknél is, ha elkerülni akarja  azokat a veszélyeket, am elyek a legutóbbi 
tankönyvek kiadása idején érték  őt.
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Tehát vizsgálnunk kell, melyek azok a szempontok, amelyek irányt szab
nak  a tankönyv szellemének és anyagának. Itt szeretném, ha Egyesületünk 
m agáévá tenné gondolatomat, ami a Tájékoztató tanulmányozásakor elmélye
désem eredményeként született, azaz juttassa kifejezésre bizalmát Püspök Urunk 
iránt, amiért olyan tankönyszerkesztési tevékenységre hívta fel elhivatást érző 
egyházi férfiainkat, amire példa még nem volt.

A tájékoztató felhívás alapján készülő tankönyvek alapgondolatát a követ
kezőkben látom:

1. Az 1. pontban közkinccsé kívánja tenni az evangélumi keresztyénség- 
nek tudományosan megismert alapigazságait, hogy abból lélek és élet legyen.

2. A 2. pontban érvényesíteni akarja  ezt az egyházi élet területén, hogy 
a különböző életű emberek közt a hitközösség megvalósuljon.

3. Hogy ezt megtehesse, a 3. pontban alkalmazkodik a folyton haladó 
neveléstudomány ismereteihez és elveihez, amennyire ez lehetséges

4. és végül a 4. pontban alkalmazkodik a minden idők gyermekéhez, a 
kiskorúhoz, hogy végső célként őt ebbe a hitközösségbe vezesse, hogy ez által 
benne, általa a keresztyénség élete tovább folytatódjék.

A kérdés most már az, hogyan tudják biztosítani ezeket az alapelveket 
a tankönyvszerkesztök és hogyan viszik azt keresztül a bibliatörténeti, káté, 
egyháztörténeti, biblia- és egyházismertetési tankönyvben s azon belül az 
egyes anyagrészeknél.

Itt csupán ébresztő, vitamegindító gondolatokat említek fel, tehát nem 
megállapításokat, amelyek, mint osztatlan iskola tanítóját, foglalkoztattak
engem a Tájékoztató olvasása közben.

1. Az új tankönyv tudja-e m ajd úgy biztosítani a hitvallásegységet az 
•összes elemi iskolában, úgy, hogy

a) minden anyagrészlet tanításakor a tanítási eredmény összefoglalá
sában ugyanazon egyházi íeiíogást tükrözze? •Különösen áll ez a 
bibliai történet tanításánál. Általános tapasztalat az iskolavizsgála
toknál, hogy m indegyikünk mást hoz ki a tárgyalt történetből. Igen 
sokszor a főgondolat elsikkadt és különböző m ellékutakra tértünk 
éppen nemtudásunk miatt.

b) Vájjon az egységes szóhasználattal sikerül-e egységes ismerettar
talmat is adni? Nem volna-e szükséges a könyv valamelyik helyén 
bibilai szógyűjtem ényt összeállítani, tartalmi magyarázattal? A  szó- 
magyarázatra, véleményem szerint, több gondot kellene tordítanunk, 
mint sem gondolnánk. Nem rendelkezünk mindnyájan ú n. bibliai 
Iekszikonnal és így nem tudhatjuk mindig az illető szó igazi tartal
mát. Ha tudjuk is, ha közöljük is, a gyermek elfelejti. Hogy legalább 
a fontosabb szavak értelm ét megjegyezhesse, könyvben megrögzíteni 
kellene. A szó igazi tartalm a nagyon fontos a vallási tárgyaknál, 
mert hibás meghatározás, hitbeli eltévelyedést eredményez.

2. Amikor az új tankönyv kér. hit igazságait, a hitvallási szellemet az egy
házi élet területén érvényesíteni óhajtja, ugyanakkor

a) milyen mértékben szolgálja majd az evangélikus magyar eszmény
kép kialakítását (hogy az internaciónális evang. emberkép végleg 
elhomályosuljon)? Különösen szolgálható ez, amikor belső szem léltető
képeket, hasonlatokat, megvilágosító példákat alkalmazunk. Ebben, 
ilyenkor igen sokszor a külföldi irodalomra támaszkodunk, de ha 
alkalmazunk is ebből, tegyük azt azzal a világos tudattal, hogy ebben 
és itt a magyar evang. egyházi életben hiány van. Vallásoktatásunk, 
igehirdetésünk szóljon azon a nyelven, am ellyel nem egy általános 
evang. embertípust állít elénk, hanem azt, amelyik a m agyar lelki
séget formálja. Több alkalom kell, mint csak az egyháztörténelem
nél van. A külföldi szakirodalmat fésüljük át s annak eredményeit 
magunk töltsük meg magyar lelkiséggel.

3. Az új tankönyvnek alkalmazkodni kell az iskolai szellemhez. Vájjon 
a haladás nem kívánja-e meg már,

a) hogy a szentírási szöveg a mai magyar nyelv szóhasználati, szókapcso
lati és mondatszerkesztési törvényeihez alkalmazkodjék? Nem volna-e 
itt az idő, hogy a legújabb fordítású bibliát használjuk iskolai okta
tásunkban annál is inkább, mivel a rendszeres bibliai olvasás a jövő
ben jobban előtérbe lép majd.
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Az I. osztályos gyermeknek, aki szószerint tanulja a történetet, előt
tünk is csodálatos fáradsággal kell küzködnie, míg elmondja s  
untalan tapasztaljuk, hogy a régi szöveg mennyire rontja amúgyis 
kezdetleges beszélötehetségét, Ezen könnyíteni kell.

4. Az új tankönyvnek alkalmazkodnia kell a gyermekhez is. A tankönyv
szerkesztő, amikor egy gyermek értelmi képességét és lelki fejlettségét veszi 
tekintetbe,

a) falusi gyermeket állít-e maga elé, figyelembevéve sajátos gondo
lat- és lelkivilágát;

b) mindenkori környezetének minőségét, csak azért, hogy fejlettségé
nek megítélésénél ne értékelje túlmagasra még a keveset is? 
Szükséges ezt figyelembevenni, mert osztatlan iskoláink falusi képe, 
evangélikus egyházunk falusias jellegét mutatja.

5. Kérdéseink támadhatnak a tankönyv külső képéről is.
a) Milyen lesz a tankönyv kiállítása? A helyetfoglaló egyházművészeti 

képek, régiségtani rajzok a falusi gyermek képzeletvilágát tudják-e 
majd foglalkoztatni?

b) Lesznek-e benne vázlatos földrajzi képek? (PL: Zsidók vándorlásar 
Szentföld rajza, Pál apostol útjai.)

c) Hány tankönyv lesz?
d) Mennyi lesz az ára?

Kérdések ezek, amelyekre feleletet ezután kaphatunk csak. Azért bölcs 
gondolat, hogy egyesületünk foglalkozik az új vallástani tankönyvek készülé
sével, hogy gondolatokat akar elindítani, összegyűjteni és bizonyára az illeté
kesekhez még idejében eljuttatni.

Azért kapcsolódjunk bele mi is szív szerint ebbe a munkába, hogy az 
új tankönyv valóban az „élet könyve" lehessen, az élet örömteli szolgálatára, 
elindulásra alkalmas lehessen. Az ilyen könyv nem lehet egy ember műve, 
mienk is lesz, kik imádkozó lélekkel kísérjük készülését, hogy a lélekdiktálta 
sorok elvégezzék azt, amire szolgálatunk által elhivatva vagyunk.

Jobaháza. Koczor Ferenc..

„A  tanító a község életében. “
(Megjegyzések Pártay Tivadar ,,Válasz"-ára.)

Irta: Vida Béla.

Egy kissé megkésve írom e sorokat, de nyugodtan és tárgyilagosan akar
tam megtenni megjegyzéseimet Kartársam „Válasz"-ára, s ezért most, a tanidő 
befejezésével teszem ezt.

Megvallom: jól esett, hogy szerény munkámnak egy mindenben annyira 
tapasztalt kartárs lelkében kelt visszhangja, csak amikor ezt a visszhangot bon
colgattam. vettem észre annak disszonanciáit.

Hát bizony, én még fiatal vagyok, éveim számát tekintve — ha annak 
lehet nevezni egy 39 éves férfiút —, de ha Istenünk kegyelme megérnem 
engedi — a munkámban nyilatkoztatott elgondolásokra nézve —, az maradok 
még négy évtized elmúltával is.

Engedje meg, igen tisztelt Kartársam, hogy észrevételeit sorra véve, 
tegyem meg azokra szerény megjegyzéseimet.

Szívesen elismerem, hogy a politikához sok előtanulmány és tudás szük
séges. Azt is elismerem, hogy nálam  ez nincs meg, vagy legalábbis igen 
csekély mértékben. Én csak egyszerűen magyar tanító vagyok. Ennek a nem
zetet nevelő gárdának talán a legjelentéktelenebb tagja, de tanító vagyok 
szívvel-lélekkel és magyar vagyok minden gondolatommal, akarásommal, 
tehetségemmel és minden csepp véremmel. Nekem a politikában nincs tudá
som. de vannak megérzéseim, am elyeket magyar lelkem diktál. Nem tehetek 
róla, ha ezek a megérzések nem visznek az ellenzék táborába. Az én lelki 
szemeim előtt a legtisztább magyarság megtestesítőjeként állandóan és kitöröl
hetetlenül ott lebeg minden igaz magyar bálványa: országépítö és ország
gyarapító Kormányzónk képe. Nem tudom elhinni, hogy Ö, az Ö tisztult meg
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látásával fel ne tudná ismerni, hogy azok, akikre az ország sorsának intézését 
bízza; nem jó magyarok. .

Szerintem nem az tekinthető kizárólag jó  magyarnak. aki nacionalista 
eszméket h irdet s bizonyos jelvényeket hord gomblyukában, hanem sokkal 
iskább az. aki megfeszített erővel és erős akarással — ha lassan is — dolgozik, 
a szebb és jobb magyar jövendőért. Itt nálunk bizony ezek a jelvényes nacio
nalisták a falu heréiből tevődnek össze, akiket követni egy jóérzésű, munkás 
magyarnak sincs kedve.

Ha egy újság a nemzeti érzést oltja olvasói leikébe, szerintem, ez csak 
dicséretes dolog és igazán nem kell ezért házról-házra lutnom, hogy azlt leren
deljék, hiszen ezt kell tennie minden hivatása magaslatán álló magyar sajtó
terméknek. Egyébként pedig szerényen megjegyzem, hogy én semmiféle poli
tikai lapra nem szoktam előfizetéseket szerezni, ez nem férne össze h iva
tásommal.

Igenis, szervezni fogom a falu népét, hogy maradjon meg mindig és min
den körülmények között magyarnak.

Ennyit óhajtottam a politikáról szólni.
Az olcsó könyvtár értéktelen, idegen szellemű könyveinek kiirtásáról val

lott véleményem et most is fenntartom, de itt a hangsúly nem az ,,olcsó"-n volt, 
hanem az „értéktelen, idegen szellemű"-n, s azt hittem, ezt minden kartársam  
így is értelmezi. Itt jegyzem meg, hogy a ...Magyar Népművelők Társasága" 
10 filléres regényeit igenis hozatom megjelenése óta a Népház számára.

Az evangélikus iratterjesztés fontosságára természetesen csak az ev ifjú
sággal való külön foglalkozás alkalmával gondoltam kiterjeszkedni és semmi
esetre a népm űvelési előadások alkalmával. Ennek feltételezése egyáltalán 
nem hízelgő rám, mint pedagógusra, sőt! De hiába is keresem munkámban az 
ilyen beállításnak alapját.

Kénytelen vagyok kedves Kartársamat megkérni arra, hogyha ezután 
bírálatot mond vagy ír, egy kissé alaposabban olvassa el a megbírált anya
got, mert a felületesség túlságosan kirívó a következőkben:

A rádióról szószerint idézem azt, amit én írtam: „Ne csak a cigányzenét 
hallgassák, hanem  mindent, ami a tanító m egítélése szerint alkalmas a lélek 
nevelésére”. Ezt írtam én. Kedves Kollégám pedig igy idézi: „Ne hallgassuk!" 
Azt hiszem, ez a két idézet világosan beszél és alátámasztja az előző szakasz
ban foglalt megjegyzésemet. Engem különösen gyönyörködtet a cigányzene. 
Isten ments tehát, hogy valakit attól kategorikusan eltiltsak; mint azt K artár
sam írja. Én csak a kizárólagos cigányzenehallgatás ellen emeltem szót és azt 
hangoztattam és hangoztatom most is, hogy emellett más, értékes, nevelő
hatású adásokat sem szabad mellőznünk.

Kérnem kell továbbá kedves Kartársamat, legyen szíves, olvassa el még- 
egyszei: a tanító  képviselőtestületi tagságáról írt részét munkámnak. Ha figyel
mesen elolvassa, látni fogja, hogy én nem azt írtam, amit idéz: t. i. „A kép
viselőtestületi tagság a jegyző jóindulatától függ", — hanem, hogy a gyűlése
ket olyankor tartsa, amikor a szorgalmi időből nem von el egy percet sem.

Tényleg nagyon szomorú volna, ha egy tanító  nem tudná a községi köz- 
igazgatás legelemibb szabályait, különösen, ha az — mint én — ezelőtt 20 
évvel, az állásnélküliség szomorú korszakában, egy évi jegyzőgyakornok volt. 
Emellett csekélységem is választott tagja immár hosszú idő óta a képviselő- 
testületnek — mégpedig nem a jegyző jóindulatából. Azt pedig, hogy hajtott 
gerinccel, hajlongva sündörögnék a nagyok és vélt nagyok árnyékában, még 
a legnagyobb ellenségeim sem foghatják rém. De elbizakodott sem vagyok, 
mert alázatos lélekkel hiszem és vallom, hogy az én kegyelmes Istenem segít
sége nélkül semmi és senki volnék.

Igen hálás vagyok a jóindulatáért az én kedves Kartársamnak, hogy a 
politikából akkora szakavatottsággal igyekezett kioktatni, bár nézeteink ezek- 
után sem egyeznek, de még hálásabb volnék, ha a politika taglalása helyett 
tárgyilagosabb bírálatot gyakorolt volna munkám egyéb részeire vonatkozólag.

Nem szeretném, ha megjegyzéseim során valamiben megbántottam volna. 
Mindketten azt írtuk, amit éreztünk s az egyéni véleményszabadság pedig, 
hál' Istennek, teljes ebben a szép hazában — bár sokan tagadják —, ha az 
nem a nemzet becsülete s életérdeke ellen tör. Ez az én véleményem.
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EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Emlékezés*)

P éte rfy  Sándorról, az úttörő pedagógusról és a nagy em berbarátról.

Születésének 100-ik évfordulója alkalmára írta és a Mosonvár-
megyei Általános Tanítóegyesület 1041. június 5-én tartott köz

gyűlése elé beterjesztette Benedek Vince ny. igazgató.

M élyen tisztelt Tanítóegyesületi Közgyűlés!
M ikor a M osonvármegyei Általános Tanítóegyesület érdemes 

elnöke: Timaffy E ndre tisztelt barátom  em bert keresett, aki Péterfy 
Sándor szellem -alakját születésének 100-ik évfordulója alkalmából, 
a M osonvármegyei Általános Tanítóegyesület közgyűlésén fel
idézi és működését m éltatja, — azzal a megokolással, hogy Péterfy 
Sándort senki sem ism erte a m a élő tanítók közül annyira, m int a 
nagyem ber m eghitt barátja: Benedek Vince, — az elnök úr hozzám 
fordult, hogy én állítsam  a m ai Tanítóegyesületi közgyűlés elé a 
„tanítók aty jának” szellem alakját.

Tudatában fogyatékos erőim nek sem tértem  ki a megtisztelő 
kérés teljesítése elől, a rra  gondolván, hogy m int a nagyem ber bizal
masa, talán tartozom  is em lékének ezzel a kegyeletes cselekedet
tel. Ism erve magas koromnál fogva a nyilvános szereplésre alkal
m atlan  voltomat, csak azt kötöttem  ki, hogy helyettem  valaki más 
terjessze elő megemlékezésemet.

Ez a m agyarázata annak, hogy most én, a fogyatékos erejű 
veterán  epigonpedagógus vállalkoztam, hogy P éterfy  Sándor lelki 
fotográfiáját m egrajzolni merészeljem.

A szív em beréről, a szív melegével beszélek. Ihletre van szük
ségem, hogy feladatom nak legalább részben megfelelhessek. Talán 
az ő nagy szelleme m egihleti gyarló toliam at s így táplál a remény, 
hogy sikerülni fog Péterfy  Sándor nemes a lak ját legalább körvona
lakban, az újabb tanító-nem zedék elé állítanom.

Jeligém: „Van egy m értéke az em bernek, m ely csalhatatlan 
és igaz, tisztán m utatja , m ennyit érünk: a szív!” .

Aggodalom fog el, hogy nem anakrónizm us-e mai napság, az 
önzés korszakában, a szívről beszélni? Mai napság, m ikor a sacro 
egoismo háttérbe szorít m inden nemes gondolatot és cselekedetet. 
Ilyen korban lehet-e  még ma is szívről beszélni?! . . . Szerintem  
nem csak lehet, de kell is, hogy a rom latlan szívek m élyén ápol- 
gassuk az ideálokat, amik nélklü  az em ber élete üres semmiség, 
tartalm atlan , céltalan anyagi é le t volna. Hál Isten, vannak még s 
rem éljük, lesznek is mindig emberek, akikben valam ivel több van 
az isteni szikrából, m int az em beri állatból.

Egy ember szellem alakja van itt előttünk, akinek a teste el
oszlott, egyesült az örök anyafölddel. És m inél apróbb részecskékre 
bomlik, a szíve, a lelke, annál nagyobbra nő előttünk. Melegen 
lük tető  szíve m inden dobbanása ugyanazt az imádságot ism ételte

* örömmel közöljük ezt a külön kérésemre rendelkezésre bocsátott meg
emlékezést, hisz Péterffyt mindnyájan a magunkénak valljuk. Szerkesztő.



szüntelen míg élt: legyünk emberek, legyünk testvérek és legyünk 
magyarok!

Péterfy Sándor!! — Van-e a m agyar pedagógusok közt, aki e 
nevet nem ismeri?! — B átran  állíthatom : nincs! Legfeljebb a mai 
fiatal tanítónem zedék tájékozatlan kiléte felől s ennek folytán 
kevésbbé ism ert előtte a nagy pedagógus és páratlan  hum anista 
neve és működése. Ha azonban működése irán t érdeklődéssel visel
tetnek, bőséges adatokat talá lhatnak  a m agyar nevelésügy törté
netének lapjain. M ert P éterfy  Sándor nevét soha el nem  homályo- 
suló betűkkel őrzik a m agyar népoktatásügy történetének lapjai. 
P éterfy  Sándor olyan kiváló egyéni nagyság volt, akihez más, kö
zönséges em beri nagyság egyáltalán nem  mérhető össze. Ö egy 
kivételes lelkiség volt, aki felül állott m inden összehasonlításon. 
Szimbóluma a halhatatlan léleknek. M ár nem m inden halandóval 
közös fejalkotása, lénye és bölcsességet sugárzó szeme is, mintegy 
erre  predesztinálták. Örök sóvárgás élt benne minden szép, jó és 
nemes iránt. Lelki nagyságának alapja volt az a mélységesen tiszta 
valláserkölcsi szellem, am elyet halála órájáig  megőrzött. M egteste
sülése m indannak a szépségnek, jóságnak, erőnek és em elkedettség
nek, amelyet képzeletünk m egalkothat!

Péterfy Sándor! — A neved, a hangod, most is fülem ben cseng 
—  előttem áll szelíden mosolygó arcod —  de mindez m ár: — múlt!

A nagyem ber szellemi po rtré já t m egrajzolni ilyen szűk keret
ben, szinte lehetetlenség. Túlnőtt korán és egyénisége nagyobb, 
semhogy elférne néhány sor arányaiban. Egy emberi élet ku ltú r
telj esítméyeinek talán  a m axim um a m ár az, melyet 40 esztendei 
aktív  szolgálata közben és m ég azután is lankadatlan energiával 
folytatott. A régi M agyarország m inden pedagógus-családja a hála 
mélységes érzésével emlékezik meg róla, azért a csüggedést nem 
ismerő akciójáért, amelyet a m agyar tanítóság első jóléti intézm ényé
nek: az „Eötvös-alap”-nak m egterem téséért folytatott. Ha semmi 
m ás alkotás nem fűződnék nevéhez, ez m aga megőrzi nevét, időtlen 
időkig.

A béke éveiben, évek során megszokta a tanítóság, hogy nyári 
nagygyűlései alkalm ával ha llha tta  a „ tanítók aty jának” apostoli 
ihlettel m egírott epistoláját, am elyben m int egy valódi apostol, ösz- 
szetartásra és egymás szeretetére buzdíto tta apai szívének mélyé
ből fakadt szavakban fiait: a tanítókat.

A nagy em bernek im m ár 28 év óta nem  hallhatja a tanítóság 
sem szavát, sem epistoláját, am int a tanítóság sem h ívhatja  meg 
őt szokásához híven közgyűlésére. Azok a reszkető kezek, amelyek
kel karakterisztikus kézvonású, mindig érdekes és értékes leveleit 
m egírta, 1913. augusztus 10-én este 11 órakor, mosonvármegyei 
pándorfalui rezidenciájában örökre lehanyatlottak. Az a hang, az 
a hatalm as hang, mellyel a csüggedőket lelkesítette, a félénkeket 
bátorította, e lném ult örökre; a beszédes ajk, a csupa jóságot sugárzó 
szem pár örökre lezárult; az a melegen érző szív, mely teljes életé
ben csak em bertársainak jóvoltáért dobogott, kihűlt; az a nem kö
zönséges elme, amellyel ugyancsak a tanítóság javát célzó alkotá
sait kifundálta, nem működik többé a köz boldogítására. Elm úlása
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egy egész ország tanítóságát e jte tte  mélységes gyászba. Egy egész 
ország tanítósága hullatta a részvét legigazibb könnyeit nagy ha
lo ttjának  ravatalára.

A temetés! — Örök egyform  aktus kicsinél és nagynál, egy
szerű em bernél és kiváló nagyságnál. Közönséges ácsolt fejfa jelezte 
egy m eteorként ragyogó élet végét: — P éterfy  Sándor é lt 72 évet. 
Egyéb semmi; hiszen az élet nem  áll meg, hanem  robog tovább. 
Csak az egy P éterfy  Sándor hiányzik. —

Ott dom borul a nagy em berbarát sírja  a főváros Kerepesi-úti 
tem etőjének díszsírhelyén, m elyet im m ár az ő hálás tanító-testvé
reinek  kegyeletéből művészi síremlék jelez .

Tanulságos, tartalm as életét nem értékelni, csak okulás és 
hálaadás céljából felemlegetni kívánom ez ünnepélyes alkalomból. 
Széles e hazában nem hiszem, hogy volna őt valam ikor ism ert peda
gógus, akinek szíve az ő nevének halla tára  hangosan ne dobogna. 
Hisz az ő nevéhez fűződnek az Eötvös-alapon kívül azok a tanítói 
altruisztikus alkotások is, am elyek a „tanítók atyja" díszes nevet 
szerezték meg számára. Az Eötvös-alap kötelékében álló jóléti 
intézetek, m in t a budapsti Ferenc József Tanítókháza, a kolozsvári 
Hunyady Tanítókháza, a budapesti Péterffy-Leányotthon, a keszt
hely i Rákos István-fiú internátus és tanítói üdülőház, örök időkig 
h irdetik  az ő páratlan  em berszeretetét.

Igen, ezeknek értelm i szerzője és a létrehozásban fáradhatatlan  
m unkása: P éterfy  Sándor, az önkárosításig menő önzetlenség. A 
nagy Madách klasszikus igéinek értelm ében „küzdve küzdött” ne
m es eszméjének m egvalósításáért és „bízva bízott” fenkölt elgon
dolásának sikerében s ennek következm ényeként koronázták oly 
fényes eredm ényként akadályt nem ismerő fáradozását.

Megemlékezésem elején a szív em berének aposztrofáltam  
P éterfy  Sándort. És nem ok nélkül, m ert ő az ő nemes lelkének 
melegéből ju tta to tt m indenkinek válogatás és m egkülönböztetés 
nélkül. De ez a szeretet olyan szeretet volt, mely nem engedte, 
hogy azt valaki világgá kürtö lje . Mert az igazi jósággal karöltve 
já r  a szerénység; jót tenni úgy, hogy azt mások észre ne vegyék. 
Jelszava volt: „aki m agának cégért csinál a jócselekedetből: az nem 
követi Krisztus tanítását.”

Péterfy közel egy félévszázadot szentelt a hazának, a hazai 
tanügynek és a tanítóságnak. Félszázad buzgó és áldásos m unka 
közt, bent a tanterem ben, ugyanakkor folytonos küzdés és önzet
len, hum anisztikus működés az iskola falain  kívül: ezt csak az 
tu d ja  m egérteni, aki maga is tanítással foglalkozott. Annyi bizo
nyos, hogy m indegyikben nagy volt és kiemelkedő. Ennek dacára a 
leggyengébb erőnek képzelte magát, alhárítva  magától m inden ér
demet, amely a kötelesség hű  teljesítésével jár.

E nem m indennapi em ber életrajzából ide iktatok néhány ada
to t is. Péterfy  Sándor Vasvármegyében, Nemescsón született 1841. 
augusztus 3-án, ősnemes, vallásos érzelmű szülőktől. Hogy vallá
sos nevelésben részesült, azt m utatja  egész élete. M inden m unká
jához Isten segedelmébe v e te tt bizalommal fogott.

Aki P é terfy  Sándort az „Eötvös-alap” évi segélyeinek odaíté-
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lése alkalm ával megfigyelte, az bám ulattal tapasztalhatta, m eny
nyire iparkodott m inden vallási érzékenységnek lehetőleg elejét 
venni. Ez a törekvés az Alap fennállása óta m eg volt m indenkor és 
ezen szempontból ítélve meg a pára tlan  jótékonyságot gyakorló 
segélyalapot, m ondhatnék, hogy összetartó kapcsa ez a m agyar- 
országi tanítóságnak és valláserkölcsi szempontból is nagy misszió 
teljesítésére van hivatva.

Az algimnáziumi tanulm ányait a szülőfaluja m elletti Kőszegen 
végezte és 1857-ben a soproni evangélikus tanítóképzőben nyerte el 
tanítói oklevelét. Az oklevél birtokában rövid ideig m űködött Nagy
kanizsán és a soproni képzőben, m int kisegítő. Később Győrött is 
tanított, az itteni evangélikus népiskolában 1863-tól 1865-ig. >—- 
1865-ben pedig B udapestre nyert m eghívást az evangélikus nép
iskolához, hol később, m int igazgató m űködött nagy sikerrel.

Oly nagy volt ő m int gyerm ektanító, hogy a közoktatásügyi 
korm ány 1877-ben a fővárosi állami tanítóképző-intézetbe pedagó
giai taná rrá  nevezte ki. Szép lelkének itt szórhatta el sugarait: 
világított és m elegített. Hogy tanítványai is m ennyire szerették, azt 
m egm utatták m inden kínálkozó alkalommal, de különösen akkor, 
mikor születésének 60-ik évfordulója alkalm ából nőtanítványai 
jelentékeny összegű alapítványt te ttek  le nevére a „M ária Dorothea 
egyesületnél”, mely alapítványnak kam atai évenként március 18-án, 
Sándor napján  kerü ltek  kiosztásra. Előzőleg m ás alapítványt is 
tettek  le nevére tan ítványai s így Péterfy  Sándor nagy neve ezen 
úton is ism ert lesz a késő utódok előtt.

Csak az, aki ism erte azt a komolyságot, am ellyel Péterfy Sán
dor az ő hivatását felfogta; csak az, aki tudja, hogy igazságszeretete 
önön maga iránt is szigorú bíróvá tette ; csak az, aki érti, mi az a 
tanítói lelkiismeretesség, amely m indig furdal, m ég ha az öntudat 
meg is nyugtatja: az nem  csodálkozik, ha Péterfy Sándor nyugalom  
u tán  vágyódott és 1896-ban kérte is nyugdíjaztatását. Nyugdíjas 
minőségében Tisza K álm ánná egyenes óhajtására az Országos K is- 
dedóvó-Egyesület képző intézetének igazgatójává választották meg, 
hogy szaktudásával és éleslátásával az innét k ikerülő növendékek 
képzésének és nevelésének irányítója legyen.

Testben-lélekben m egtörtén és emberekben csalódottan, ezen 
pozícióját a végleges nyugalom mal váltotta fel. Budapestet, sok 
dicsőségének színhelyét, elhagyta s vidékre m ent, olyan helyre, 
ahol kevésbbé zaklathatják  a segítségét igénybevenni akarók. így  
került először Győrbe, egykori m űködésének színhelyére, honnét 
Pozsonyba tette  át lakását, rokoni kötelékek csábítván ide. M indkét 
helyen csak rövid ideig tartózkodott, míg végre Pándorfalun, az 
akkori Moson várm egyének egyik népesebb községében ütötte föl 
tanyáját egy ódon kasté ly  falai között. Pándorfaluba örökbefoga
dott fia: ifj. Péterfy Sándor kedvéért költözött, ki m int vasúti tiszt, 
az állam vasutak itteni állomásán te ljesíte tt szolgálatot. Fiát időköz
ben Budapestre, az állam vasutak igazgatóságához helyezték át, de 
ő csak m egm aradt továbbra is pándorfalui azilumában, m elynek 
zavartalan csendje jótékony hatással volt megviselt idegzetére. M int 
egy küzdelmes, szép, e lm últ világnak itt  m aradt képviselője, já r t
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kelt a nép egyszerű fiai között, akik valóságos áhítattal tek in tettek  
föl p rófétai alakjára.

Hogy teljesen m egértsük, m iért tud ta  Péterfy  Sándor örök 
időkre szóló alkotásait m egterem teni: még egy pár vonását kell az 
ő tökéletes emberi jellem ének megem lítenem. Péterfy az ő leköte
lező nyájasságával, őszinteségével nem csak szerezni tudott sok jó
barátot, hanem  azokat meg is tud ta  ta rtan i és barátságukat fokozni, 
így érte  el azt is, hogy a fővárosnak m inden nagyobb vendéglősét, 
étterem  tulajdonosát m egnyerte ama másik jótékonysági akciójá
nak, hogy a fővárosi főiskolákat és egyetem eket látogató tan ító
fiúkat ingyen étkezéshez ju tta tta . Bizony, sok-sok, mai nap m aga
sabb pozíciót betöltő em ber nem volna ott, ahol m a van, ha Péterfy  
Sándor segítségükre nem  siet magasabb tanulm ányaik elvégzésében.

K ülsejében is volt valami lebilincselő. B árm erre já r t  s bárhol 
m egjelent, igazi prófétai alakjával m agára vonta a közönség figyel
mét. Szavajárása, m ég hanghordozása is más volt, m int a m ai XX. 
század idegesen kapkodó emberéé. — A lelki harm óniájához hozzá
tartozik az a vonás is, hogy kora fiatalságától kezdve, egész élete 
folyamán, mindig egyform án lelkesedett a m agyarságért, a nem 
zeti eszm éért.

Tanügyirodalm i, tanügypolitikai m unkásságának m éltatására 
nem érzem  magam hivatottnak, de ezen elmélkedésemhez nem is 
tartozik szorosan. Ha mégis volna tanító, aki Péterfy  ezen m unkás
sága irá n t is érdeklődik: az kutassa á t a különféle m agyar tanügyi 
lapoknak az utolsó 4—5 évtizedbeli évfolyamait, ott 'm egtalá lja  
Péterfy irodalmi tevékenységének egy töredékét. Nagyobb részét 
pedig m egtalálhatja önálló m űveiben és tankönyveiben.

Legnagyobb munkásságot az egyesületi életben fe jte tt ki. Külö
nösen a leikével összenőtt Eötvös-alap évkönyvei beszélnek hango
san az ő páratlan  munkásságáról. Lelkes m unkája sikerét bizonyít
ják a szóban és írásban kifejezett elismerések és díszokiratok egész 
garm adája. Bizonyítja a legfelsőbb királyi kegy is, mely királyi 
tanácsosi címmel tün te tte  ki. Kiváló m egbecsülését m uta tja  az is, 
hogy nincs M agyarországnak tanítóegyesülete, amely elm ulasztotta 
volna tiszteletbeli tag jáu l megválasztani.

Egész galériája van a díszoklevelekből. Ezeket a reá vonatkozó 
relikviákat a Ferenc József Tanítók Házában berendezett „Péterfy- 
Szoba” őrzi. Akinek emléke ilyen megbecsülésre indítja a hála- 
datos szíveket; — akinek porhüvelye szám ára a székesfőváros érde
met m éltányló tanácsa díszsírhelyet adományozott; — akinek nevé
ről a fővárosi közmunkák tanácsa Budapesten utcát nevezett el; —  
akinek ham vai fölé a m agyar tanítóság kegyelete művészi sírem lé
ket em elt; -— akinek portréját ugyancsak a tanítóság kegyelete élet
nagyságú olajfestményben, illetőleg szoborban örökítette meg a 
Tanítók Házának falai közt: annak em lékét nem hagyták megörökí- 
tetlenül vidéki tisztelői sem. M árványtáblával jelölték m eg nem es1 
csői szülőházát és azokat a helyeket, amelyeken kezdő-tanító korá
ban m űködött. Szülőházán a Vasvárm egyei általános tanítóegyesü
let, Nagykanizsán a Zalavármegyei tanítóegyesület örökítette meg 
em lékét díszes m árványtáblával. Győrött egy élénkforgalm ú köz
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lekedő ú t mentén álló bérház falán, ott függ „Péterfy  S ándor-ú t” 
felírással az az utcajelző tábla is, amellyel G yőr szab. kir. város 
fenkölt gondolkodású tanácsa áldozott emlékének.

Péterfy  Sándor elhunytéval elvesztett a m agyar tanügy egy 
kiváló harcost abból a híres gárdából, ahol ezelőtt néhány évtized
del a kötelesség, az önzetlen, becsületes m unka, a megalkúvás nél
küli jellem  volt az irányadó. De há lá t kell adnunk a Gondviselés
nek, hogy a prófétáknak tartogato tt korhatárig, életben lá th a ttu k  a 
m intaem bert, aki haló poraiban is m em entónkul szolgál é le th ivatá
sunk m ikénti betöltésében. Neve fogalom m arad  az ő fiai között, 
míg m agyar tanító lesz a m agyar földön.

Átérzem e pillanatban azt az igazságot, hogy: akinek m egada
to tt az a legfőbb jó, erő, m ondhatnám  isteni erő, hogy lélekkel lel
ket formáljon, — aki a reábízott talentum okat ily  gazdagon kam a
toztatta  és dús élete kincsét oly pazarul osztogatta:

annak az élete nem m úlik el, hanem élte tő  eszmévé finomul, 
m ely fennm arad s nőttön nő tiszta fényben, amint időben és 
térben távozik!

Nyaraljunk Révfülöpön!
A rendkívüli viszonyok, a világ forrongása, m egnövelték a 

balatoni gondokat is. A vendégek, de annál inkább a vendéglátók, 
nyugtalanul tekintenek ma az idei nyaralás felé. Kétségtelen, hogy 
ez a nyár a Balaton, helyesebben: a hatósági szervek érettségi vizs
gája lesz,

Országos Egyesületünk révfülöpi Üdülőháza is a vizsgázók kö
zött van. In tézm ényünket házi kezelésbe ve ttü k . Jó és eredm ényes 
vezetése, felvirágoztatása ezután a szó szoros értelm ében is, sze
m élyes ügyünk lett. Nemcsak az Elnökség, avagy a Bizottság, de 
m inden evangélikus m agyar tan ító  ügye!

Kartársak! Szeretettel kérjük  tám ogatástokat. Jöjjetek, az o tt
hon melege vár Révfülöpön! Tagok részére önköltségi áron szám ít
juk  az ellátást, ami kb. napi 5 pengő, a nem tagok 7 pengőjével 
szemben. Pontos árakat ezidőszerint még nem  rögzithetünk, hiszen 
a nyersanyagok beszerzéséről még nincsenek biztos adataink. A több
féle adó, tatarozás, az üzem fenntartása, fürdőbérlet, stb. tetemes 
összeget igényel, ezért m utatkozik bizonyos különbség az otthoni és 
a balatoni szám vetésünk között. A nyaralás felbecsülhetetlen egész
ségügyi áldása azonban e tekintetben is bőséges kárpótlást nyújt.

Az előttünk álló idényben, az élelmezési nyersanyagok beszer
zése (liszt, zsír, hús) meglehetősen nehéz lesz. A gazdagabb vidéke
ken működő Tanító-testvéreinkhez fordulunk ez ügyben. Bizonyára 
van olyan hely, ahol nagyobb mennyiségű (10— 30 kg.) nullás liszt, 
zsír, esetleg füstölt hús összegyűjthető. A kereskedelm i m iniszter 
8277/941. K. E. sz. rendelete megengedi a vidékről való szállítást, 
az üdülőkben való tárolást. A feladáshoz a helyi hatóság igazolása 
szükséges. — A bajtársiasság nevében k é rjü k  azon K artársainkat, 
akiknek m ódjukban áll a segítés, tegyék m eg ezt Üdülőnknek. Kö
zöljék az árakat s az összeget még a vétel és szállítás e lő tt meg
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küldjük. Cím: „Balatongyöngye” Orsz. Ev. Tanítóegyesület Üdülő
háza, Révfülöp, Zalamegye.

E próbás időkben őszinte akaratta l fogjunk össze, talá ljuk  meg 
a boldogabb idők felé vezető, biztos u tat. Tudjuk jól, hogy — külö
nösen még m a — Testvéreink legnagyobb része nem jöhet el Rév
fülöpre, de legalább lélekben, az írás eszközével keresse meg min
denki a kapcsolatot Üdülőnkkel, így lassan mégis csak valósággá 
érlelődik a balatoni nyaralás m inden tagunk részére.

HÍREK
Pályadíjnyertes diák. A Diákkaptár 

Szövetség rádiópályázatán Somlay Ar
túr, a soproni tanítóképző-intézet IV. 
évfolyamának növendéke 250 pengős 
pályadíjat nyert.

Tanítógyűlések. A Mosonvármegyei 
Általános Tanítóegyesület f. évi június 
5-én Moson-Magyaróvárott tartotta 
közgyűlését, amelyen W eltler János 
volt elnök olvasta fel Benedek Vince, 
lapunk munkatársa, megemlékezését 
Péterffy Sándorról, születésének száz
éves évfordulója alkalmából.

A Soproni Alsó Egyházmegyei Ta
nítóegyesület június 19-én Beleden 
tartotta évi rendes közgyűlését Buti 
Sándor elnökletével. Ez alkalommal 
megemlékezett a közgyűlés Griesz- 
haber E. Henrik elhunytéról.

A Tiszavidéki Egyházmegyei Tanító- 
egyesület június 23-án Nyíregyházán 
tartotta közgyűlését Mátis Béla elnök
letével.

A Kemenesaljái Egyházmegyei Ta
nítóegyesület közgyűlése Erdős János 
elnökletével folyt le június hó 25-én.

Szerkesztőbizottsági ülés. A vallás- 
tani tankönyvek íróit D. Kapi Béla 
püspök, elnök május 27-ére, Buda
pestre értekezletre hívta össze. Részt 
vett azon lapunk szerkesztője is.

A magyar diák munkája címen ér
dekes beszámolót írt a Búvár Orszá
gos Diákpályázatáról Tokody László a 
kitűnő folyóirat júniusi számában. Az 
időszerű cikkek sorából kiemelkedik

Tangl Harald írása: Miért együnk zöld- 
főzeléket? Neugebauer Tibor: A Nap 
és az állócsillagok energiaforrása, va
lamint Sebesics László: Korszerű va
dászgép című írása. Nemes Suhay Imre 
a Duna hadászati jelentőségéről, 
Thanhoffer Lajos a csecselégyrői, Hal- 
tenberger Mihály Budapest növény
zeti képéről és Székely Pálma Rabelais 
szülőföldjéről írt beszámolót. Számos 
rövidebb cikk gazdagítja még az új 
számot. A Búvár Chavallier József 
szerkesztésében és a Franklin-Társulat 
kiadásában jelenik meg.

A Országjárás legújabb száma közli 
Markos Bélának, a Székesfővárosi Ide
genforgalmi Hivatal igazgatójának az 
idegenforgalmi tanfolyamon tartott 
rendkívüli érdekes záróelőadását, is
merteti a tanfolyam írásbeli pályázatá
nak eredményeit, m éltatja Hóman Bá
lint kultuszminiszter érdemeit a nép
művelés és az idegenforgalom terén, 
beszámol a nagysikerű B. N. V. re
kord eredményeiről, a Délvidéken meg
nyíló új IBUSz irodákról, közli Markos 
Béla fontos nyilatkozatát a budapesti 
szálloda probléma megoldásáról, hírt 
ad a balatonfüredi orvoshét előadá
sairól, s az 1940. év íidegenforgalmi 
mérlegéről. Tanulságos vendéglátási 
rovat, bő híranyag és sok aktualitás 
teszi változatossá az új számot. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest,
IV., Páris-u. 1. Telefon: 186-724. Kap
ható minden IBUSz-pavillonban.

Felhívás! Nagyon kérjük  azon igen tisztelt előfizetőinket, akik 
több évről, vagy pedig a folyó évről még hátralékban vannak az 
előfizetéssel, sziveskedjenek azt minél előbb beküldeni M egértésük 
nélkül nem tudunk a nyom dával szemben fennálló kötelezettségünk
nek eleget tenni, amit m indinkább nehezebbé tesz a papíranyag 
drágulása is. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, 
Cegléd. 42.523 csekkszámla. Az egyesület tagsági d íjakat kérjük 
Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., B écsikapu-tér 9.
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Adakozzunk a Gyógyházra!

Gyógyházalapunk egyéni adományok és testületek hozzájáru
lása címén mindeddig 1932.84 P  érkezett, a kem enesaljai egyház- 
megyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. Szeretettel kérjük  a kar
társakat és testületeket, karolják  fel jövő intézm ényünk eszm éjét és 
küldjék  adom ányaikat postautalványon V árkonyi Endre pénztáro
sunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. Az adom ányokat lapunk
ban köszönettel nyugtázzuk.

KÁNTORI ROVAT
E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán evangélikus tanítóképző-intézeti 

tanár (Sopron) címére küldendők.

Tanfolyamunk hírei.
Szünidei kántori továbbképző tanfolyam unkra eddig az alábbi 

kartársak  jelentkeztek (a jelentkezés idejének sorrendjében):
1. Boros Béla (Alsószeli)
2. Inokai Zoltán (Ácsa)
3. Malik István (Ácsa)
4. Bokányi Jenő (Bőnyrétalap)
5. Pontőr István  Béla (Tordas)
6. Pető K álm án (Győr)
7. Koch István (Budapest)
8. Tasnádi Lajos (Iklad).
Közlöm, hogy a tanfolyam ot m ár az eddigi 8 jelentkező részt- 

vételével is m egtartjuk. K ívánatos volna azonban, hogy ha m ár a 
tanfolyam  szervezése m egtörténik, akkor azon minél többen vegye
nek részt. Ezért az utólagos jelentkezők szám ára a végső határidőt 
1941. július hó 10. napjában állapítjuk  meg. A tanfolyam  részletes 
te rvé t és az összes idevonatkozó tudnivalókat az augusztus 1-i szá
m unkban fogjuk közölni. p e s k . ZQltán

tanár, áll. kép. orgonaművé|sz 
Budapest, VII., R ottenbiller-u. 10.

Hangj egy mellékletünk.
Július—augusztusi hangj egym ellékletünk Gárdonyi Zoltánnak 

Balassa Bálint szövegére szerzett ,.Óh én kegyelmes Istenem ” c. 
négyszólamú vegyeskari m űvét tartalm azza. A mű W eltler Jenő 
felkérésére a Budapest-kelenföldi evang. egyházi énekkar számára 
készült. Bem utatása f. é. jún ius 15-én volt a budapesti Rádió által 
közvetített evang. istentisztelet keretében. A szöveg: bűnbocsánatért 
való könyörgés, tehát ennek megfelelő alkalomm al énekelhető.
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Egyházzenei krónika.
1941. június 6. Egyházzenei rádióhangverseny a Budapest- 

deáktéri templomból. Orgonáit: K api-K rálik Jenő (Kodály: P relú
dium, Kenessey: Tokkáta) és Sulyok Im re (Te Deum, saját szerze
ménye). Karének: az evang. leánygimnázium  énekkara és a Luthe- 
ránia-vegyeskar, K api-K rálik Jenő vezényletével (Rezessy: Őh, 
jertek, énekeljünk, Gárdonyi: Szent neved magasztalom, Kodály: 
150. zsoltár; Sulyok: Felséges Isten, Kapi-K rálik: 34. zsoltár, Rajter: 
Uram, tégy csodát, Gárdonyi: M agyar graduál-ének). Előadásra ke
rü lt még Á rokháty Béla Zsoltáráriája (Petry Kató) és Kapi-K rálik 
Jenő A riettája  (Duilien Klára). íme: 50 perces műsor, kizárólag 
magyar szerzők egyházi műveihől!

1941. jún ius 14. Zalánfy A ladár orgonáit a Budapest-óbudai 
templom új orgonáján, rádióközvetítéssel. Műsoron csupa Bach-mü 
volt: C-dúr (kis) preludium  és fuga, „In dulci jubilo” orgonakorái, 
és a Passacagba.

Olvasóink figyelm ét fe lh ív ju k  arra, hogy július 3-án, csütörtö
kön d. u. 17 ó 15 p-től 17 ó 45 p-ig Peskó Zoltán orgonajátéka lesz 
hallható a budapesti rádión keresztül az óbudai templomból.

F olyóiratszemle.
„Katolikus Kántor’’, 1941. június. A m ájusi Egyházzenei Hét 

sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a katolikus egyházi zene 
m unkásai külsőleg is, valam int felsőbb hatóságok résézrői is foko
zott elismerésben részesüljenek. — A hírek  között érdekes részlete
ket olvashatunk a jászberényi kántorválasztásról. A pályázati h ir
detm énynek megfelelően a Zeneművészeti Főiskola egyházzenei 
tanszakát végzett jelöltek voltak a pályázók, akik azonban a gya
korlati kántorpróbán nem állták  meg a helyüket s így új pályázat 
kiírására kerü l a sor. — A „Levélszekrényből” c. rovatban egy h it
oktató levele arról szól, hogy a rádió által közvetített m iséken tú l
zottan érvényesülni érzi a latin  éneket a m agyar népének rovására.

a domináns a népének legyen, m int ahogy a protestánsoknál 
is van.”

„Zeneközlöny”, 1941. április. Németh László: „A reform átus 
énekeskönyv.” Az ism ert író magas színvonalú és józan b írálata  a 
reform átus énekanyag szövegi részéről. — Melléklet: V ikár Sándor 
3 vegyeskari szerzeménye („Hozsánna,” „Reggeli ének” , „Isten ú t
ja in ”). — A m ájusi szám tarta lm át legutóbb ism ertettük. —  1941. 
június. Hodossy Béla: „A zsoltárok az új énekeskönyvben.” A zsol
társzövegek közül egyet sem ta r t  mellőzhetőnek, azonban a dalla
m okat megrostálandónak véli. Figyelm eztet arra  is, hogy m ennyire 
hibás dolog egy és ugyanazon dallam ra sokféle énekszöveget alkal
mazni, m ert „ugyanaz a dallam  az érzelmek m inden fokát, szinte 
egész skáláját nem fejezheti ki.” — Melléklet: V ikár Sándor 
„K atonaélet” c. világi férfikari népfeldolgozásai. G.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



Pályázati hirdetmény
a budapesti m agyar királyi állam i ném etnyelvű tanítóképző-lice- 
um ba való felvétel tárgyában.

Közzététetik a m agyar k irá ly i vallás- és közoktatásügyi minisz
te rn ek  54.456/1941. V-3. számú rendelete alapján.

A  budapesti m agyar k irá ly i állami tanítóképző-liceum  I. 
osztályába az 1941/42. iskolai évre 30 (fiú) tanu ló  nyer felvételt.

Felvételért pályázhatnak azok a kellő ném et nyelvkészséggel 
rendelkező tanulók, akik a folyó évi szeptem ber 15-éig é letük  14. 
évét betöltötték, de a 17. életévüket még nem  lépték tú l és a pol
gári iskola vagy középiskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. A 
folyamodók kérvényüket a vallás- és közoktatásügyi m agyar királyi 
m iniszterhez cím ezve folyó évi június hó 26-ig a budapesti m agyar 
k irá ly i állami ném etnyelvű tanítóképző-liceum  igazgatóságánál 
(XII., Fery O szkár-utca 40. szám) tartoznak benyújtani.

A  szabályszerű, ezidőszerint 2 pengős bélyeggel e llá to tt kér- 
hez a következő okm ányok csatolandók:

1. születési anyakönyvi kivonat,
2. Tanulm ányi Értesítő könyvecske,
3. újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a folya

modó éptestű, érzékszervei teljesen egészségesek, beszélő szerve, 
színérzéke, zenei hallása hibátlan , s így a tan ító i pályára alkalmas.

Azok, akik az intézettel kapcsolatos in ternátusbán  kívánnak 
ellá tást (szállás, élelmezés, mosás) nyerni, m ellékeljenek

4. újkeletű helyhatósági bizonyítványt a családfő polgári állá
sáról, vagyoni állapotáról, jövedelméről és a kérvényező esetleges 
m agánvagyonáról vagy ösztöndíjáról, továbbá a családtagok számá
ról, életkoráról és a csaldfő közvetlen gondozása alatt álló gyerm e
kek  számáról.

Minden m elléklet szabályszerű (30 filléres) okmánybélyeggel 
látandó el. Akik újkeletű  h iteles szegénységi bizonyítványt mellé
kelnek, azok folyam odványa, valam int a folyam odvány m ellékletei 
is bélyegm entesek.

Minden tanu ló  beíratáskor 8 pengő felvételi díjat és 1 pengő 
járulékot, évközben pedig tan d íj-  és fenn tartási díj cím én 100 pen
gőt köteles befizetni 5 részletben. A szabályszerűen igazolt jeles és 
jó rendű  hadiárvák, valam int hadigyám oltak ezeket a d íjaka t nem 
fizetik. A m egfelelő viseletű, előmenetelű tanulók  ráutaltságukhoz 
m érten  a tan - és fenntartási díj kirovása tekintetében m entesség
ben, iletőleg díjkedvezm ényben, az igazolt tűzharcosok gyerm ekei 
pedig — általános jó előm enetel esetében —  egyenlő feltételek  mel
lett, elsőbbségben részesülnek.

Az in ternátusi díj évi 500 pengő, am ely összeget előzetes havi 
részletekben kell befizetni az intézet pénztárába. Szegénysorsú és 
kiváló előm enetelű tanulók kedvezm ényben részesülhetnek.

A beíratás idejéről és a kötelező felszerelésről az igazgatóság 
értesíti a folyam odókat. Végleges felvételt azonban csak az a tanuló 
nyer, aki a be íra tás t megelőző orvosi, színérzéki és zenei hallási 
vizsgálaton a tanítói pályára teljesen alkalm asnak bizonyult.

Budapest, 1941. április 15.
M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.



Felhívás! Nagyon k é rjü k  azon igen tisz te lt előfizetőinket, akik 
több évről, vagy pedig a folyó évről még hátra lékban  vannak az 
előfizetéssel, szíveskedjenek az t m inél előbb beküldeni. M egértésük 
nélkül nem tu d u n k  a nyom dával szemben fennálló kötelezettségünk
nek  eleget tenn i, am it m indinkább nehezebbé tesz a papíranyag 
drágulása is. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, 
Cegléd 42.523 csekkszámla. Az egyesületi tagsági díjakat kérjük  
Várkonyi E ndre pénztárosunk címére: Budapest, Bécsikapu-tér 9. sz.

A soproni evangélikus líceum (előbb tanítóképző-intézet I. osz
tályába szóló felvételi jelentkezéseket Főtisztelendő és Nagy m éltó
ságú D. K api Béla Püspök Úrhoz, Győr, címzéssel, az intézet igaz
gatóságához (Sopron, Képezde-u. 14. sz.) kell megküldeni. Mel
lékletek: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. A közép- vagy polgári
iskola IV. osztályáról szóló félévi értesítő m ásolata. (Az évvégi bi
zonyítványt is tartalm azó Tanulm ányi É rtesítő t kézhezvétel u tán  
pótlólag kell megküldeni.) 3. Aki bennlakást kér, az újkeletű  ható
sági orvosi bizonyítványt, 4. aki kedvezm ényt kér, az ú jkeletű  ha
tósági vagyoni bizonyítványt is m ellékeljen a szülők vagyoni hely
zetéről. 5. K ét tanú által a lá írt szülői ny ilatkozat arról, hogy a 
tanulóért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak.

A jelentkezési ira t és a m ellékletek bélyegm entesek.
A líceum  érettségi b izonyítványt ad, m elyekkel a m ajd meg

nyíló tanítóképző akadém iára és mindazon pályákra  lehet m enni (a 
tudom ány- és a m űegyetem  kivételével), am elyekre a középiskolai 
(gimnáziumi) érettségi bizonyítvány jogosít.

A tanítói pályán  m utatkozó hiányok a biztos elhelyezkedést ki
látásba helyezik ezen a pályán.

Az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást ad az intézet igazga
tósága.

Dr. Takács Gyula tanügyi s. titkár: A népiskola igazgatása c. 
zsebkönyve az igazgatók, tan ítók  és iskolaszékek nélkülözhetetlen 
irányítója. Beszerzését a vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr, az 
egyházmegyei és tankerületi főtanfelügyelőségek ajánlják. Kapható: 
UNIÖ nyom da és könyvkiadó szövetkezetnél, Kom árom , Nádor-u. 
29. Ara csomagolással és portóval együtt 3.20 P.

Pályázat.
A N ógrád-H ont-Barsi Egyházm egye Tanító testü lete „A evan

gélikus tanító  a belmisszió szolgálatában“ cmen kidolgozott m un
k á ra  egy nem esszívű tan ítóbará t adom ányából 100, az egyszáz pen
gős pályadíjat tűz ki. Pályázhatnak  a fen ti egyházm egye tanítói, 
tanítónői. A félívekre gépelt m unka jeligés levéllel f. évi augusztus 
hó 1-ig a ján lo tt levélben Bérces Lajos igazgató-tanító, elnök, Ba
lassagyarm at cím en postára adandó. A bírálóbizottság augusztus hó 
folyam án fogja a díjat egyösszegben kiadni a legjobb dolgozat be
küldőjének

Nyomatott G arab  József könyvnyomdájában, Cegléden.
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K iadja:
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.

M egjelenik havonta hangjegym elléklettel.
A k iadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára: egész 
évre 10 P , félévre 5 P. — A lap szellem i részét illető  közlem ények 
a szerkesztőséghez, Sopron, az 'előfizetési d íjak  az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú 

csekkszámla), cím re küldendők. Lapzárta a hónap 16-án.
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Értéktelen elem ? ! Lukács 13.1-5 .

A nemzetiségek áttelepítésével kapcsolatban könnyen és gyak
ran kim ondjuk ma valam elyik népcsoportra: értéktelen  elem. —- 
G yüjtőtáborba vele! — Pusztuljon az ilyen! — Ugyanez az indulat 
viszont egészen lanyhán és közömbösen nyilatkozik, mikor a saját 
honfitársaknak az idegenből való hazatelepítéséről esik szó. Vigyáz
zunk, de nagyon! P ilátus is érték telen  elem nek m inősítette azokat, 
akiknek vérét az áldozataikkal keverte össze. A bolsevizmusban az a 
bolsevizmus, hogy sok „em ber“ értéktelennek minősíti azt. akit akar 
és esze ágában sincs o tt senkinek, hogy K risztust kérdezze meg az 
em ber értékét illetőleg. É rték telen  em ber-elem  egyszerűen — nincs. 
M ihelyt az ilyen gondolkodás leghalványabb árnyéka cikázik végig a 
bensőmön, annak a jele  az, hogy a m aterializm us övezetébe tévedtem . 
Krisztus nem  te tt különbséget értéktelen  és értékes ember-elem  kö
zött és ha mi különbséget teszünk, azzal eltávolodtunk m ár az Űrtói 
úgy, hogy m inden szép külsőnk és magas rangunk ellenére az elkár- 
hozottak kategóriájába soroztuk m agunkat. — Szünidei tanítói elő
készülésünk egyik vezércsillaga legyen az is, hogy bárm ilyen gyer
m eknem zedék vár ránk, az az egy bizonyos, hogy csak értékes elem 
az, ami vár. Értékes elem, m egváltásra, megszentelődésre rendelt 
nemzedék! Minden külső látszat ellenére az örökértékű lelki elem 
vár ránk. — Krisztus Urunk, láttasd  meg velünk ezt, kérünk!

N. J.

Felhívás! Nagyon kérjük  azon igen tisztelt előfizetőinket, akik 
több évről, vagy pedig a folyó évről még hátralékban vannak az 
előfizetéssel, szíveskedjenek azt minél előbb beküldeni M egértésük 
nélkül nem  tudunk a nyom dával szemben fennálló kötelezettségünk
nek eleget tenni, am it m indinkább nehezebbé tesz a papíranyag 
drágulása is. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, 
Cegléd. 42.523 csekkszámla. Az egyesületi tagsági díjakat kérjük  
Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9.

XLVII. évfolyam, 8. sz.
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Tallózgatás a nyolcosztályú népiskola 
tantervében.
Irta : Böröczki Vilmos.

Az 1925-ös tan tervrő l még nem régen úgy beszéltünk, m int új 
tan terv rő l s íme, m ár itt fekszik előttünk a legújabb 1941-es tanterv . 
M iért van szükség ism ét új tantervre? M olnár Oszkár „A tanítási 
módszer tö rténeti fejlődése“ c. m unkájában azt írja: „A tan terv  a nem - 
zedékről-nem zedékre átszárm aztatandó művelődési anyagot ta r ta l
mazza. A tan tervnek  figyelembe kell vennie az új idők által felszínre- 
hozott új ism eretanyagot is“ . K orunkat a rohamos fejlődés új meg 
új ism eretekkel gazdagítja, am elyek előtt nem hunyhat szemet a 
népiskola sem, ha egész em bert akar nevelni. M agyar népünk álta
lános m űveltségének emelése m egterem tette a nyolcosztályos nép
iskolát, amelynek általános, egységes elterjedéséhez feltétlenül 
szükség van egységes nyolcosztályú népiskolai tan tervre. A 25-ös 
tan te rv  tapasztalatai is igazolják új tan terv  születését. Az új tan 
terv  m egjelenése előtt szerte az országban értekezletek alkalm ával 
megbeszélések készítették elő az új tantervet. Jóleső érzés tö lti el 
a tanítóságot, hogy ezeken a megbeszéléseken vélem ényét nyilvá
n ítha tta  s így az egész ország tanítóságának bevonásával készült el 
a tanterv .

Ezek után lapozgassunk néhányat a most m egjelent tan te rv 
ben, m ikor is önkéntelenül összehasonlítást teszünk az im m ár régi 
és új tan te rv  között.

A 25-ös tan terv  erőteljesen kihangsúlyozta a tanítási módszer 
szükségességét s nagyrészben ettől te tte  függővé a tanítás eredm é
nyességét. Számos előadás hangzott el, sok cikk és tanulm ány 
jelen t meg a tanítási módszer fejtegetéséről. Az új tan terv  a mód
szer szükségessége m ellett tekintélyes előnyt biztosít a t a n í t ó  
s z e m é l y i s é g é n e k ,  midőn tájékoztatójában ezeket mondja: „K ét
ségtelen, hogy az iskolai nevelés eredm énye személyi erőkön, 
egyéni képességeken m úlik“. Ügy hiszem, a tanítóság örömmel 
fogadja ezt a m egállapítást, amiből m ár maga is sokat m egérzett. 
Ez a felfogás, igen helyesen, nagy egyéni szabadságot ád a tan ító 
nak, m ert megóvja őt a sablonok korlátáitól. Persze ez az egyéni 
szabadság a na"”  felelősség súlyát helyezi a tanító vállaira, mely 
eddig nagyrészben a módszeren nyugodott. A tanító személyiségé
nek kihangsúlyozása s annak a nevelésben és tanításban való 
érvényre ju tása  rányom ja a bélyegét m inden iskolára, sőt m inden 
tanu lóra  is s ez az a felelősség, m ely példája nyom án éri a tanítót, 
m ert hiszen m inden tanulón meglátszik tanítójának hatása, m ivel 
m inden tanítónak bélyegző hatása van.

„A t a n í t ó  l e l k i s é g é t ő l  függ az iskola belső élete“ — ezt 
olvassuk tovább. Tehát a tanítónak nem szabad elfelejtenie, hogy 
elsősorban lelkeket nevel. Eddig is ezt tettük , de a gondolat fon
tosságára való tek in tette l az új tan te rv  szükségesnek lá tta  ism ét és 
még erőteljesebben kidom borítani ezt a fontos szempontot. Az isko
lai m unka főfeladata le tt a nemzetnevelés. A tanító lelki beállíto tt
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sága szab irányt az iskolának és a tanuló lelkének. S valóban a ki
alakuló új Európában az fogja eldönteni sorsunkat, hogy m ilyen 
erős vallásos és öntudatos lélekkel álljuk meg a küzdelmek tűz- 
próbáját.

Nemes elgondolások és m agasabb szempontok vezették a tan 
terv  készítőit, midőn a nevelésben a lelki vonatkozásokat helyez
ték  előtérbe, érvényt szerezve annak az örök igazságnak, hogy a 
lélek m agasabbrendűsége uralkodik az anyag felett. Olyan sajátos 
lelkiséget kell nevelnünk, m ely istenfélelme m ellett öntudatosan 
magyar. A nem zetnevelésnek figyelembe kell vennie a visszacsa
to lt területek  nem zetiségeit is s ezzel a nevelés új feladatokkal szá
molhat. Egységbe kell forrasztani minden e hazában élő em bert, 
csak így várhatjuk  megerősödésünket, ami m indnyájunknak közös 
érdeke.

Igen figyelem re m éltók az új tan terv  g y a k o r l a t i  v o n a t k o 
z á s ú  e l g o n d o l á s a i  is, am elyek megvalósítása azt célozza, hogy 
a nyolcosztályú népiskolából kikerülő gyerm ek sok olyan gyakorlati 
ism eretet szerezzen, am elynek az életben jó hasznát veszi. A tan í
tási anyag között számos helyen találkozunk ilyen egészen gyakor
lati vonatkozású tételekkel. A kilencedik osztály bevezetése pedig 
a tanu lt ism ereteknek a gyakorlatban való átültetése.

A nyolcosztályú népiskolával kapcsolatban felm erül a leány
nevelés problém ája is, ezt a feladatot is m egoldja sikeresen a tan 
terv , amidőn a tanítási anyag kiválogatásánál különös tekintettel 
van a serdültebb lányok nevelésére és jövendő hivatásuk előkészí
tésére.

A tan terv  figyelem be veszi a falusi (tanyai) és a városi sajátos
ságokat és a tan te rv i anyagot is ehhez m érten osztja be falusi és 
városi iskolák számára.

Ezek voltak azok az általános szempontok, m elyek nyomán ké
szült az új tanterv , m ely öt kötetben jelenik meg. Egyelőre csak 
az első két kötet áll rendelkezésünkre. Az I. kötet az általános óra
tervet és tan tervet tartalm azza, a II.' kötet a m űvelődési anyagnak 
a részletezését foglalja m agában és pedig különös tek in tette l a falusi 
és városi viszonylatokhoz. A III. kö tet általános útm utatásokat nyújt, 
órarend-m intákat közöl és gondolatokat ád a csendesfoglalkozások
hoz. A IV. és V. kötet részletes ú tm utatásokat tartalm az.

Ezek után  vizsgáljuk meg azokat a változásokat, amelyek az új 
tan te rv  művelődési anyagában előfordulnak.

A népiskola tan tárgyai m ajdnem  ugyanazok m aradtak, csu
pán a sorrendben van némi különbség. A helyesírás és nyelvi m a
gyarázatok helyett nyelvi ism ereteket mond a tan terv . A régi te r
mészetrajz, gazdaságtan és háztartástan; term észettan  és vegytan; 
továbbá az egészségtan összeolvadt egy tantárggyá és most te r
mészeti, gazdasági és egészségi ism eretek néven szerepel. Egy cim 
alatt van a rajz és kézim unka is.

Az egytanítós népiskola óraterve úgy van elkészítve, hogy 
külön óraterve van az őszi-tavaszi és külön óraterve van a téli idő
szaknak félórás beosztásban.
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A teljesen osztott népiskola óratervében a következő változá
sokat találjuk. Az I. és II. osztály óraterve m ár az 1938-ban meg
jelen t korábbi m iniszteri rendelet szerint módosult. Az I. osztály
ban a beszéd- és ért. gyakorlatokból felszabadult két óra 8 órára 
bővítette az írás-olvasás óraszámát. A II. osztályban a beszéd- és 
ért. gyak.-tól elvett óra beolvadt a nyelvi megfigyelések órájához 
s így azt kettőre emelte. A III. osztálynál a m iniszteri rendelet meg
szüntette  a term észetrajz, gazdaságtan és háztartástan t és a fenn
m aradó két órából egyik a beszéd- és ért.-gyak.-hoz, a másik a nyelvi 
ism eretekhez csatlakozott. Ezt a változást az új tan terv  is érvény
ben hagyja és az éneklést heti egy óráról kettőre emeli, így tehát 
az osztott iskola III. osztályának heti óraszáma eggyel felem elke
dett és le tt 26 óra. A IV. osztályban a m ár korábbi m iniszteri ren
delet ugyancsak m egszüntette a term észetrajz, gazdaságtan és ház
ta rtás tan t a m egm aradt két órából egyik a beszéd- és ért. gyak.- 
nak ju to tt, a másik meg a nyelvi ism eretekhez került. Ettől el- 
tekinve, i tt  más változás nincs. Az V. osztályban m egszűnt a polgári 
jogok és kötelességek s a megmaradó óra a számolás és m érés óra
számát 5-re emelte. A VI. osztályban a term észeti és gazdasági isme
retek összevonásával m egmaradó óra beolvadt a számolás és m érés
hez. A VII. és VIII. osztályban ugyancsak a term észeti tárgyak 
összevonásával felszabadult két óra, egyik a nyelvi ism eretekhez, 
a másik a számolás és méréshez ju to tt. Em elkedett az éneklés óra
száma eggyel a testnevelés rovására. Ezek az általános óraterv  leg
fontosabb változásai.

Vessünk csak néhány pillantást a tan terv  tanítási anyagára s 
figyeljük meg, miféle változásokat m utat a régi tantervvel szemben.

A beszéd- és ért. gyakorlatok anyagában nagyobb változás 
nincs, itt-o tt más sorrendet használ a tan te rv  és ennek következ
tében más csoportosítást. A III. osztályban több időt enged a község 
részletes m egism ertetésére s ez az anyagbővülés a m agyar monda
világ ism ertetését átszorította a IV. osztály anyagába. Ennek meg
felelően a IV. oszt. anyagából is elm aradtak bizonyos anyagrészek, 
m elyek a felső osztályok folyam án m ajd úgyis előfordulnak. Az ol
vasás technikai elsajátításával kapcsolatban enyhébb a tan te rv  köve
telm énye, illetőleg később követeli a szép olvasást, m int a régi tan 
terv. Érdekes, hogy az írásról, amiről az utóbbi időben olyan sok 
szó esett, keveset mond a tanterv, illetőleg csak annyit, hogy az 
anyag részletezését és elosztását a választott tanítási mód szerint 
kell m egállapítani. Bizonyára a Részletes Útm utatások adnak ezzel 
kapcsolatban bővebb felvilágosításokat. A fogalmazásnál a II—III. 
osztályban három hetenként, a többi osztályokban kéthetenként kell 
egy-egy fogalmazást írni. Hangsúlyozza a tanterv, hogy a fogalmaz
ványok m inden megkötés nélkül, a helyi körülm ények, a tanulók 
készsége és az időszerű események figyelem bevételével készüljenek.

A nyelvi ism eretek keretében havonként egy iskolai dolgozatot 
ír  elő a tanterv . Ennél a tan tárgynál nagyobb változás észlelhető, 
am ennyiben az anyag nem  annyira nyelvi m agyarázatszerű, hanem  
inkább a nyelv m egfigyelését célozza. Sok időt szentel az élő nyelv 
vizsgálatának, szám talan példát közöl és élesen kiem eli m agyar
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nyelvünk sajátosságait. Időt enged a köznyelv, tájnyelv és irodalmi 
nyelv vizsgálatára is. Hangsúlyozza a tanterv, igen helyesen, hogy 
a  helyes beszéd és helyes írás sok-sok gyakorlással tudatosítható, 
éppen ezt célozták a rendelkezések, melyek a helyesírás óraszámát 
felemelték. A nyelv v izsgálatára sohasem mondvacsinált, m ester
kélt példákat kell használni, hanem  m indenkor nagy költőink és 
íróink irodalm i értékű  írásait, hogy ezzel a gyerm ek nyelvkincse 
gyarapodjék. A VIII. osztályban valamelyes irodalom ism eretet is 
n y ú jt a tanterv. Az előző osztályokban tanu ltaka t összefoglalva és 
alkalm azva azokat a prózai és verses műveken, alkalom nyílik a 
stílusvizsgálatra. Nagyobb színművek ism ertetése is előfordul. 
Nagyon fontos anyag a m indennapi élet sajtóterm ékeinek ism er
tetése, m int pl. az újság szerepe, könyvek, könyvtárak, azok hasz
nálata. Az alsóbb osztályok számolás és m érési anyagában lénye
gesebb változás nincs, az V. osztály anyagából egyes anyagrészek, 
m int pl. a kör ism ertetése, á tkerü ltek  a VI. osztályba. A VI. osztály
ban a közönséges törtek  osztása és szorzása teljesen elm aradt, ez 
többé nem anyaga a népiskolának. Elm aradt a VH-ből a leg
nagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös, ez sem anyag 
többé. A Vl-ból VII-be m ent a százalékszámítás, nyereség, veszte
ség számítás, a kam atszám ítás pedig a VIII. osztályba. VII. oszt.-ból 
a gúla, kúp ism ertetése VIII. oszt.-ba került, a gömb fogalm ának 
ism ertetése teljesen elm aradt. A VII—VIII. oszt. anyaga azzal, 
hogy egyes osztályokból bizonyos anyagrészek idekerültek, viszont 
új anyag is helyet kapott, m in t pl. statisztikai számítások, árú- és 
értéktőzsdék, háztartási és gazdasági számítások, a két osztály szá
molási anyaga meglehetősen megbővült. É rtéke az anyagnak, hogy 
ha csak lehet, gyakorlati vonatkozású igyekszik lenni.

Már a III. oszt. beszéd- és ért.-gyakorlata sokat foglalkozik a 
község megismerésével, de földrajzi értelem ben csak a IV. osztály
ban történik  a község és környékének tüzetes megismerése. A többi 
anyag m egm aradt, de elm aradt ebből az osztályból Európa orszá
gainak általános áttekintése, helyette új anyagként belépett az 
ország kormányzása, államfő, törvényhozás és minisztériumok. Az 
V. osztály sokat foglalkozik hazánk általános földrajzával újabb 
szem pontok figyelem bevételével. Európa ism ertetése átkerü lt a VI. 
oszt. anyagába. Még a VI oszt.-ban is hazánk gazdasági földrajza 
m ellett csak a szomszédos állam ok kerültek tárgyalásra.

A VII. oszt.-ban hazánk ipara, kereskedelme, árú- és személy- 
forgalm a után Európa távolabbi országainak, m ajd pedig a világ
részek rövid áttekintése következik. A VIII. oszt.-ban a kárpáti 
medence népe, a magyarság szerepe a világban, a Föld áttekintése, 
a  Föld és fontosabb égitestek kerülnek tárgyalás alá. A kiválasz
to tt  földrajzi anyag, igen helyesen, sokat foglalkozik m inden osz
tá lyban  hazánk földjével újabb szempontokat szem előtt tartva, s 
az anyagon a n e m z e t n e v e l é s  f o n t o s  g o n d o l a t a  v o n u l  
v é g i g .  Idegen vidékek tárgyalása  is mindig hazánkkal kerül vonat
kozásba s m indig a hazai földről vetődik tek in tetünk  az idegenbe.

A történelm i anyagnak a négy felsőbb osztályra való elosztá
sával az egyes osztályok anyaga történelm i időben m egrövidült így
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pl. az V. oszt. anyaga az őshazától IV. Béláig, a VI. oszt. anyaga 
K ároly Róberttól a török uralom  végéig, a VII. oszt. anyaga a fel
szabadító háborúktól a szabadságharcig (Széchenyi, Kossuth), a 
VIII. oszt. anyaga a nemzeti fellendüléstől napjainkig tart. Viszont 
az egyes osztályok anyaga részletesebb feldolgozást kíván s így a 
tan ítási anyag nem  lett kevesebb, inkább több. Az ism eretanyag 
nem  elégszik meg a puszta történelm i események tárgyalásával, 
hanem  az egész történelm i anyagon végigvonulnak lelki, gazdasági, 
néprajzi, népesedési, műveltségi, stb. kapcsolatok, nemzetiségi kér
dések, ism ertetve az egyes korok társadalm i beosztását, fejlődését, 
küzdelm eit, stb. Szép, de nagy anyagról van szó, m elynek ala
pos elsajátítása képessé teszi a népiskolát elvégzett ifjú t arra, hogy 
tisztán  lásson nem zetünk m últjában, ism erje jelenét és lássa a 
m a g y a r s á g  t ö r t é n e l m i  h i v a t á s á t  a K á r p á t i - m e d e n c é b e n .

Az állam polgári jogok és kötelességek kettéválva az V. osztály
ból a VII. és VIII. osztályba került. Ez az anyag is jórészt gyakor
lati vonatkozásokkal bővült.

A term észetrajz, gazdaságtan és háztartástan  továbbá a te r
m észettan és vegytan, meg az egészségtan eggyé olvadva az új 
tan tervben  term észeti, gazdasági és egészségi ism eretek név . alatt 
foglal helyet. A tah terv  különválasztja a városi és falusi iskolák 
anyagát, külön anyagot közöl fiúk és lányok számára, az elmélet 
m ellett a gyakorlatnak is helyet ád és tekintetbe véve az időszako
kat, végzi el az anyag elrendezését. Az V. oszt. vegytani anyaga 
á tkerü lt a VI. és VII oszt. anyagába. Ebben az anyagban is sok 
szép gyakorlati vonatkozású anyaggal találkozunk. Nagyon hasz
nos a leányokat jövendő élethivatásukra előkészítő egészségi és ház
tartási anyag. M egtaláljuk a legújabb kutatások és találm ányok 
eredm ényeit, pl. mozgókép, hangosfilm, rádió, röntgen, kvarcfény, 
rádium , stb.

Közli a tan terv  a IX. gyakorló év m unkaanyagát, külön falusi 
és városi, továbbá fiúk és lányok számára, beosztva az anyagot a 
2— 2 hetes őszi-tavaszi és a téli heti egy m unkanap idejére.

A többi tantárgyaknál kevés változás tapasztalható.
Ezek voltak igen nagy vonásokban azok a változások, melyeket 

a nyolcosztályú népiskola tan terve hozott. Persze, virágos képet 
csak a többi 3 kötet m egjelenése után alkothatunk róla. A tanító
ság rem énykedéssel néz az új tan terv  elé s várjuk  hozzá a jó tan
könyveket, de m ajd a gyakorlat m utatja  meg igazán, hogy be
váltja-e a hozzáfűzött rem ényeket.

Nemcsak önmaga, hanem a tanítói közösség szociális és gazdasági 
érdekeit is szolgálja az, aki belép az Eötvös-Alap 

Önsegélyző és Családjóléti Osztályába !
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Lehr András, Petőfi lőrinci oktatója.
— Gombocz Zoltán, em lékének —

Irta : Hajas Béla nyug. ev. gimn. igazgató.

1873. szeptem ber 3-án megszólalt a soproni öreg templom nagy 
harangja. Fájdalm as zúgással jelentette, hogy az ősi líceum egyik 
la tin  tanára elköltözött az élők sorából. H arm adnapon a város és az 
ifjúság gyászkísérete m ellett v itték  ki a 66 éves férfiú kihűlt te te 
m eit az evangélikus tem etőbe. Petrik  János Jakab  lelkész m ondott 
fele tte  gyászbeszédet. Az öregebb diákokat különösen lesújtotta a 
haláleset. Ők tudták, ki volt a nagy halott. A római rem ekírók m a
gyarázása közben néha fölengedett zárkózott lelke s elm erengett 
azon, hogy kezdő tanár korában  volt neki Sárszentlőrincen egy 
Petrovits Sándor nevű 9 éves donatista tanítványa, kinek a szokat
lan tekintetéből és egész viselkedéséből m ár akkor nagy jövőt olva
sott ki. Vakmerő bátorság lako tt benne: a m egvadult bikától sem 
ijed t volna meg — de elm erengve tudta nézni a csillagos eget s 
m agába tudott m élyedni könyvei és gondolatai közé. Nem m inden
napi gyerek volt. Jellegzetesen öltözködött. Látszott rajta, hogy 
gondozzák. Vagyonos mészáros volt az édesapja: áldott jólelkű édes
anyja  volt. K ét évet já ra ttak  vele Lőrincen, azután elvitték a pesti 
gimnáziumba. M ikor ism ét látta , akkor m ár visszhangzott a két 
ország Petőfi Sándor nevétől. 48-ban az ifjúság vezére volt, 49. 
jú lius 31-én eltűnt, m int az üstökös, azóta sem tudják  megmondani, 
hová lett. Utóbb maga is o tthagyta Lőrincet, ezt a nevezetes to lna
m egyei községet, hol az evangélikus egyházmegye áldozatkészsége 
m ár 1806-ban kis gim názium ot alapított, hogy elláthassák a gyü
lekezeteket alkalm as elemi iskolai tanítókkal. Válságos időben kerü lt 
Sopronba. Akkor, m ikor idegen uralom nehezedett a nemzetre, de 
ökölbe szorított kézzel várták  a szebb jövőt, m ert az ifjúsággal 
együtt úgy érezték, V örösm artynak van igaza: Lesz még egyszer 
ünnep a világon!

Mindezt tud ták  az öregebb diákok. Azt is tudták, hogy a jósá
gos Lehr A ndrás pár évvel azelőtt tem ette el Pozsonyban egyik 
nagyrahivatott tanár fiát: a tudós Lehr Zsigmondot. Hároméves kis 
unokáját ott is látták  a tem etésen a gyászolók sorában. Van az el- 
húnytnak még egy tanár fia: Albert. Ez is Lőrincen kezdte. Oda 
aján lo tta  tisztelendő tudós M üller Mátyás, az ő jeles igazgatójuk. 
1870-ben követte az iskolát Bonyhádra, de m ár Bonyhádot is ott 
hagyta. Nemrég választották m eg a pesti evangélikus gimnáziumba. 
Torkos László ajánlotta. Félelm etesen tu d  és szeret vitatkozni. 
A ranynak m inden versét könyv nélkül tudja.

Mindezt tud ták  az öregebb diákok. Hiába, sok van ezeknek az 
okos fejében. Ügy ism erik ők a tanárt, m in t senki más. M indent 
m egtanulnak tőle, ami m egtanulható. Ellesik még a m ozdulatait is 
s évtizedek m úlva sem fele jtik  el. Azt is m eghallották már, hogy 
a beledi pap lesz az utód. Az aranyszívű és aranyszájú Gombocz 
Miklós. Lőrinci és bonyhádi tan á r volt ő is, m ielőtt Beledbe kerü lt 
volna. Ügy prédikált ugyan, hogy lelki gyönyörűség hallgatni, de a
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tan á ri pálya még jobban neki való. K isujjában van a bölcselet egész 
története. H orváth M ihályt meg éppenséggel könyv nélkül tudja. 
Van neki egy kedves ifjúsági olvasmánya. Az a címe: Bőrharisnya. 
Ezt m inden évben elolvassa legalább egyszer, m ert egyszer m inden 
évben ú jra  gyerm ek akar lenni. Somogyország szülötte, családja 
azonban zalai eredetű. Odavaló Deák Ferenc is, a haza bölcse. A 
tisztelendő asszony meg L ehr András leánya. Apja m ár kis korá
ban latin  versekre tanította. Ügy ism eri a m agyar és idegen köl
tőket, hogy valam ennyiüket kiforgatná irodalmi tudom ányukból.

Ezek a tudós diákok azonban elfelejtették  följegyezni mindazt 
a sok szépet, amit a nagy halottról tudtak. Pedig ők még a keze 
alá jártak , hallo tták  bölcs m agyarázatait, olvashattak okos szemé
ből. Az élet későbbi forgatagában azonban nem  gondoltak élm ényeik 
följegyzésére. Igaz, akadt később egy látszólag igénytelen könyv
barát, ki nem  feledkezett meg róla, bár nem volt tanítványa. Mint 
teológus kerü lt Pápáról Sopronba. G yerm ekkorától kezdve szorgal
m asan tudakozta az írásokat: szedegette a sok szép emléket, m int 
a méh a virágok mézét. A töm éntelen forrásból azután, m elyet éles 
fürkésző tek in tete  évtizedeken keresztül átvizsgált, 1923-ban, a 
Petőfi-ünnepségek idején, egy szerkesztő kérésére kiválogatta a 
L ehr A ndrásra vonatkozó adatokat s röviden írásba foglalta. Ez a 
szerkesztő az 1924-ik évi Képes Luther N aptárban bem utatta  Lehr 
A ndrás képét, a magyarázó szöveget pedig Payr Sándor egyetemi 
tan á r írta  hozzá. E rre az időre azonban m ár nem sok emlék m aradt 
tudós L ehr A ndrás életéből.

P ayr Sándor nem is foglalkozott tovább Lehr Andrással. 
G yurátz Ferenc életrajza, a nemeskéri gyülekezet tö rténete  és a 
többi különleges megbízás lefoglalta m inden idejét. 1938. januárjá 
ban pedig kiesett kezéből az aranytoll s utódaira hagyta azt a m un
kát, m elyet vágyva-vágyott volna önmaga elvégezni.

P ár évvel ezelőtt egy pesti tanár felolvasást ta rto tt Lehr A lbert- 
ről. A felolvasás hírére úgy éreztem, hogy a Lehr-család.dal tudo
m ányosan foglalkoznom kell. Később az is kiderült, hogy ez kegye- 
letes kötelesség rám  nézve, m ert 32 esztendőn keresztül én ültem  
a Lehr-ek bonyhádi tanszékén. A m unka megkezdése azonban vá
ra tlan  nehézségekbe ütközött. Azt sem tudtam , hol született Lehr 
András, m ert Szinnyei József nem m ondja meg, Payr Sándor ku ta
tásairó l pedig megfeledkeztem. Gondoltam ekkor m erészet és na
gyot. Levelet írtam  Tolnamegye egyik legtudósabb em berének: dr. 
Kiss István sim ontornyai orvosnak s tám ogatást kértem  tőle. A 
tudom ányokért ma is fiatal szívvel lelkesedő öreg ú r nagy előzé
kenységgel m egm utatta a helyes utat. De még többet is tett. Adato
k a t kért Tolnai Vilmos pécsi egyetemi tanártó l — az én részemre, 
így  kaptam  váratlan  tám ogatást Lehr A ndrás jeles unokájától. 
Ő ettől kezdve állandóan figyelem mel k ísérte lépéseimet s m egírt 
m indent, am it családjáról tudott. Sajnos, mindez nem volt elég. A 
tolnam egyei telepítések tö rténete  s az itten  betelepült családok ere
detének a kutatása a közelm últban nagy lépésekkel halad t előre. 
Maga Schm idt János györkönyi lelkész több, m int 200 család erede
té t m uta tta  ki s tette  közzé egy ném et s egy m agyar nyelvű m un
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kájában. M indkét dolgozat eredeti forrásokon alapszik, csak a 
L ehr-ek hiányoznak belőle. Pedig bizonyos, hogy ők is bevándorol
tak. A kutatás tehá t nem volt felesleges. A szálak Gyönk után  
K istorm ásra és Sárszentiőrincre vezettek. Az ottani lelkész testvérek 
lekötelező szívességgel m egadták a kért anyakönyvi adatokat, 
Györköny tudós lelkésze pedig gazdag irattárából a Lehr-ekre 
vonatkozó adatait bocsátotta rendelkezésemre. Az ilvmódon össze
gyűlt anyagból sikerü lt visszamenni 1724-ig, m ikor a hét éves Lehr 
Bálint, valószínűleg édesatyjával: Lehr Miklóssal, W iesbadenből egy 
szép m ájusi napon este nagy települő csoporttal m egérkezett a kis
torm ás! pusztára, M ercy gróf b irtokára. Azt, sajnos, nem m ondja 
meg a kistormási anyakönyv, hogy Lehr Miklós aty ja volt-e Lehr 
Bálintnak. Ha azonban ez a feltevés helyes, akkor Lehr Miklós 
születési adata is m egállapítható a w iesbadenschiersteini anyakönyv
ből, hol 1671. adventjére be van jegyezve Lehr Miklós születése. 
Az anyakönyvi kivonatot Zulauf H enrik lelkésztestvér kérésére a 
wiesbadeni evangélikus m uham m edán misszió lelkésze volt szíves 
elküldeni. Végtelenül fáj, hogy Tolnai Vilmos, atyai barátom, m ár 
nem  ism erhette m eg családjának egész történetét. Pedig m inden 
településtörténeti m unka irán t rendkívül melegen érdeklődött. Nem 
lá th a tta  azt a képet, mely e sorok írója elé tá ru lt, m ikor a kis
torm ási XVIII. sz. anyakönyveit végigtanulm ányozta. Nem lá thatta  
képzeletében a család tolnamegyei fejlődését. Nem láthatta  a 60 
éves Lehr Miklóst 1731-ben ott ü ln i a templom m ásodik padsorában; 
a 42 éves Lehr Bálintot, a herrschaftlicher Szabados-t 1759-ben a 
B-vel jelzett sorban m indjárt a tanitóné-asszony m ellett. Nem lá t
ha tta  Lehr Bálint fiát: Lehr Lajost Kistormás bírói székében 1777- 
ben. M ennyit tudott volna ő m indebből a legújabb kutató módszerek 
teljes ismeretével kikövetkeztetni! O tt lakott L ehr Lajos a papiak 
m elle tti házban: a háznak ma is L ehrs-G erhardthaus a neve. (Lehr 
Lajosról s nejéről: G erhardt Katalinról.) Valószinüleg m alom tulaj
donosok is voltak. A halotti anyakönyv szerint 1787, m ájus 4-én 
Johann  Caspar Hofman 5 éves és 4 hónapos fiú „bey des Lehrs 
M ühl in Mayku unkom m en“. 1805-ben pedig a család sorsa össze
kapcsolódott mohai Kiss P éter györkönyi esperes vejének, Lagler 
György kistormási lelkész családjának a sorsával. Lehr Lajos bíró 
fia: Lehr András, Gyönkön vaskereskedést ny it s feleségül veszi 
Lágler György elsőszülött leányát: Erzsébetet. Ebből a házasságból 
születik Lehr András, Petőfi lőrinci oktatója. E ttől kezdve a Lehr-ek 
ereiben m agyar nemesi vér is csörgedez s a család fejlődése más 
irán y t vesz. M ennyire máskép haladna a kutatás, ha Tolnai Vilmos 
éles szeme figyelhetné az eredm ényeket s rám utathatna, m erre kell 
m ég keresni! Az Ü r kifürkészhetetlen akarata 1937-ben az ő szemét 
is lezárta s Petőfi halála napján őt is kivitték a soproni evangélikus 
tem etőbe. Most m ár kétszeres kötelesség volt m egtudni, ki volt a 
nagy halott, kiről a soproni öreg diákok barátságos egvüttlétük al
kalm ával oly sokat beszélgettek.

Gyönkön született, Tolnamegyében. 1808. január 1-én — mondja 
az anyakönyv. 1808. december 31-én, írja  P ayr Sándor s m ondja az 
édesanyának, Lágler Erzsébetnek, sajátkezű följegyzése. M elyiknek
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van igaza? Az anyakönyvnek, vagy az anyának? Valószínűleg mind
kettőnek. Az anyakönyv a keresztelés napját, az anya feljegyzése 
a születés napját örökítette meg. Gyerm ek- és ifjúkoráról eddig 
hallgat a krónika. Pedig a gyerm ekkor nem egyszer az egész életre 
kiható irány ítást re jt m agában. Annyi bizonyosra vehető, hogy szel
lemileg fejlettnek  m utatkozott, m ert édesanyja felső iskolában is 
tan ítta tta . M egkívánta ezt a papi házból származó nejének családi 
hagyománya, de m egkívánta az a kor is, melyben élt. Sárszent- 
lőrincen és Nagyszékelyben m ár 1806-ban kis gimnázium ot alapí
tottak. U tóbbit 1812-ben Gyönkre helyezték, mikor a lőrinci iskolá
val tervezett egyesítés nem  sikerült. L ehr A ndrást azonban nem itt 
járatták , hanem  a soproni iskolába küldték. Többféle meggondolás 
vezethette erre a szülőket. Messze van Sopron, de csak egyszer kell 
odamenni: ősszel, s egyszef~kell visszajönni: nyáron, a vizsgák után. 
A tolnai fuvarosok ism erik m ár ezt az u tat. Kocsira raknak egy 
sereg diákot s Sopronban leteszik őket. Ha valamivel közelebb volna, 
gyalog is m egtennék ezt az u tat. A kocsi sem megy gyorsabban, m int 
a diák két lába. (Később M arhauser Im re is egész bizonyosan gya
log m ent Börzsönyből Sárszentlőrincre. Hiszen a lőrinci iskola el
végzése u tán  ugyancsak gyalog nekivágott az Alföldnek s úgy 
kopogtatott be a szarvasi igazgatóhoz.) O tt tanult a nagyapa is, 
m ielőtt W ittenbergába k e rü lt volna. Tud ő családot, ahol gondolnak 
a gyerekkel. A többi azután a tanárok dolga. Raits Péter, Seybold 
Pál, H etyésy László, Magda Pál, Szabó József — csupa híres ember. 
Van ott gimnázium, jog, teológia, van minden. Egész egyetem. Ott 
alapította Kis János az első önképzőkört. Fel is vitte Isten  a dolgát. 
Most ő a szuperintendens. O tt lakik Sopronban.

A kis Lehr András teh á t hosszú éveket tö ltö tt a történelm i 
levegőt lehelő soproni líceumban. Elképzelhető, m ennyire meg
bám ulta azt az apró házak közül kiem elkedő épületet, melynek 
aedes musis erectae volt a felirata. Azt is elképzelhetjük, hogy szí
vesen m ent a tudományok csarnokába. Van valami varázsa annak 
az épületnek, melyben a m ély tudom ányú bölcs férfiak oktatják  az 
ifjúságot. Lehr Andrásról ugyan, sajnos, nem  szólnak az iskola év
könyvei, de ez nem jelenti azt, hogy nem  já r t oda. Ha öccse ki- 
m utathatólag ott járt, bizonyára ott já r t  az idősebb fiú is. Tanul
m ányi eredm ényéről term észetesen, szintén nem tudunk. Mint 
Magda Pál tanítványa azonban, sokat hallhato tt a francia forradalom 
ról. Magda Pál tagja volt a M agyar Tudós Társaságnak. M unkáit 
Kosáry Domokos szerint Perczel Mór, a későbbi 48-as tábornok is 
nagyon szerette, jobban, m int Széchenyi könyveit. Perczel Mór 3 
évvel volt fiatalabb, m int Lehr András. Szabó Józseftől sokat hall
hato tt a m agyarok őstörténetéről. Szabó József oly szellemben taní
to tt a soproni főiskolán, m in t Horváth István a pesti egyetemen. 
Hetyésy László neve meg éppen fogalom volt abban az időben 
Sopronban. A büki tem etőben emelkedő sírkövén a következő dis- 
tichon olvasható:

Míg sírodon k á rá t az Erény és Múzsa zokogja,
A haza s em beriség áldja dicső porodat.
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Lehr A ndrásnak tudom ányra vágyó lelke kétségkívül nagy szellemi 
kinccsel m egrakodva hagyta el a soproni líceumot. Mint candidatus 
theologus k e rü lt vissza Tolnába. Vágyai bizonyára külföldre is el
vitték volna, de több m int valószínű, hogy nem került oda. Leg
alább is e rre  vonatkozólag semmi nyomot nem sikerült eddig fel

fedezni. B arla Mihályról, a lőrinci iskola első tanáráról, feljegyzi 
Szinnyei, hogy külföldön is tanult, Lehr Andrásról nem jegyzi fel. 
Bizonyára hiányzott a nervus rerum  gerendarum , az anyagi fede
zet. ami nagyjelentőségű kérdés volt ebben az időben. A tolnai ro
konság azonban szívesen fogadta. Csak alkalm azást nem tudott 
m indjárt találn i. Egyszer Bikácson, m áskor Gyönkön találjuk. 
Lőrincen elkelt volna a m ásodik oktató, aki a szuperintendens ú r 
véleménye szerint a tanítóképzésben tám ogatta volna az igazgatót, 
de az egynek az eltartását is nehezen b írta  a fenntartóság. Még jó, 
hogy csak 3 osztálya van. A tanulók száma 30 körül mozog. M ásutt 
4 osztályt vezet egyetlen oktató. Most azonban másféle baj van 
Lőrincen. 1831-et írtak. A különben szép képzettségű, görögül is 
tudó Haack (Haág) Péter m ár régebben igen különösen viselkedett, 
újabban pedig baja határozottan kom olyra fordult. Egy szép napon 
világgá m ent, éppen akkor, m ikor a tanulók szeptember vége felé 
m ár összegyülekeztek. Balassa János lelkésznek kellett beállani az 
iskolába, hogy a tanulók széjjel ne m enjenek. Majd a pártfogást 
kereső Lehr A ndrásra irányíto tta  az esperes figyelmét s őt be is 
állították az iskolába, de a visszatérő igazgató tű rhetetlenné tette  
ránézve a helyzetet. Most L ehr András vonult vissza rokoni körbe, 
de a fenntartóság nem engedte meg, hogy az egyházmegye szeme- 
fénye pusztulásnak induljon. Haack P éternek  kellett elhagynia az 
iskolát s a fia ta l Lehr A ndrás vette á t az oktatást. Az év utolsó 4 
hónapjában m ár egyedül tan ít s iparkodik pótolni mindazt, amit a 
gyerm ekek a szomorú első félévben m ulasztottak. Ebben a válsá
gos évben já r  ott először Petőfi Sándor. A 9 éves gyerm ek talán 
csak a nagyobb szabadságot élvezte. Nem tudo tt még a java korban 
levő Haack P é te r szomorú sorsáról. Nem tudta, m iért jelenik meg 
m árcius 15-én olyan sok ú r az iskolában s m iért vonják felelősségre 
a Sárkány-fiúkat, kik két hétig nem m ertek  iskolába menni. Az 
izgalmas vizsgálat elmúlt. Haack Péter családjával Sopronba köl
tözött, nem is jö tt többé vissza: az ifjú candidatus lépett az iskolába, 
kinek barátságos szeméből az első naptól kezdve sugárzott a sze
retet, bár a rendet és a m unkát megkövetelte. A következő eszten
dőben pedig közelebbről is m egism erkedhetett a kis tanítvány az 
ő különös m esterével. Tanulni m indenesetre sokat tanu lhato tt tőle. 
Először is gyarapíto tta  a m agával hozott elemi latin tudományát. 
M egtanulta továbbá, hogy a feladatot nem kell szószerint felmondani 
s nem kell semmi olyant elhadarni, amit nem  ért. Amit tud, szaba
don elm ondhatja, amit gondol, szabadon m egírhatja. A szép m agyar 
k iejtést pedig a nem m agyar ajkúak  is m egtanulják. Egyszerű sza
bályok bíz ezek, maga az oktató is egyszerű em bernek látszik, kissé 
zárkózott is, de más elvek szerint tanít. Ferenczy Zoltán Petőfi 3 
kötetes életrajzában Lehr Andrással kapcsolatban még a módszer 
hátrányairó l beszél, de borjádi beszédében m ár kitűnő tanárnak
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m ondja ő is. A láírjuk. Sokat foglalkozott növendékeivel. Ism erte  
m inden tan ítványát s a kis Petrovits Sándor tekintetéből s csele
kedeteiből ham ar kiérezte, hogy ennek a tan ítványának m áris szűk 
nemcsak a lőrinci iskola, hanem  mindenféle iskola. Ö m ár az élet 
nagy iskolájába készül. Jó szeme volt. A kis gyerm ek irán t m egnyil
vánuló szeretete azonban viszonzásra talált. A kis Petrovits Sándor 
1833-ban otthagyta Lőrincet, elm ent Pestre, Aszódra, Selmecre, 
Pápára, de sehol sem találta fel azt, am it keresett: m indenütt 
fogolynak érezte magát. 1842-ben azután egész Pápa lázban volt. 
Egyik tanulónak a verse m egjelent az Athenaeum ban, a rettegett 
Bajza folyóiratában; két év m úlva pedig Vörösm arty a ján latára  a 
Nemzeti Kör adja ki Petőfi Sándor költem ényeit. S m ikor a m ár 
ism ert költő 1845. őszén Borjádon jár Sasséknál, felkeresi Lőrincen 
régi oktatóját, megköszöni hűséges fáradozását, m egismerkedik a hű 
oktató családjával, s meleg szeretettel m ereng a múltakon. M ikor 
még ott ü lt Sass P ista  m ellett; együtt tanu lt az Árvaiakkal, Budai
val, E rhardttal, H ütterrel, Posserttel, a Rickekkel, a Sárkányokkal, 
Balassa Károllyal, Zathureczkyvel — s a padba bevéste, a tanári 
katedra hátára ceruzával fe lírta  a nevét. M ikör együtt játszo tt a 
helység gyepjén Bússzal, Feketével, Jeszenszkyvel, Meskó Miklós
sal, Safarival, Szetsődyvel, a Tessariakkal! —  Farsang végén volt. 
A korai m árciusi szellő h irdetn i kezdte a tavaszt, az ő szívükben 
meg éppen örökösnek látszó tavasz honolt. Hiszen gyerm ekek voltak 
még! Hogy le já r az idő! A vállán  22 év van m ár! Sass P ista  azóta 
kész orvos, Safari szolgabíró valahol az Alföldön. A többi, ki tudja, 
m erre sodródott a két országban! Ö maga azóta a világot járja. 
Bolygó lába száz tövisre hágott, de most jól érzi m agát egykori okta
tó ja barátságos családi körében. Hátha régi társaival még egyszer 
eljátszhatná a m últnak  jelenéseit! . . . Bíz’ azok a régi társak  jórészt 
vidékiek voltak. Nevüket sem tudnók, ha egy sietve íro tt egykorú 
levél s egyéb egykorú ira t fenn  nem ta r to tta  volna. N yom tatott 
forrásokhoz nem tudtunk hozzájutni, nem hivatkozhatunk rájuk. 
Sántha Károly azt írta  Ferenczy Zoltánnak, hogy Lőrincen ez időben 
nem  vezettek anyakönyvet. Nagyon szeretném, ha egy vára tlan  fel
fedezés megcáfolná e vélem ényt. M iért tud ja  Gvönk a növendékeit 
1806-tól kim utatni? Miért talá lunk  k im utatást az 1830. előtti lőrinci 
tanulókról? Kis János bizonyosan m egkívánta ezt, hiszen 1829-ben 
az egész egyházmegyében nagyon is tüzetes egyházlátogatást vég
zett. Szerintem az akkor tanulók névjegyzéke lappang m ég valahol. 
Pedig Sass István és Sárkány Sám uel nevét azóta m indenki ismeri. 
Milyen tanulságos volna tudni, kik jártak  a fentnevezetteken kívül 
Lehr András keze alá. Kik feleltek  1844. febr. 7-én olyan szépen K irn- 
bauer Mihály iskolavizsgáló előtt! M ert L ehr András iskolájában 
rend és fegyelem  uralkodik. A növendékek tanulnak — de szóra
koznak is. Tornaóra nincs ugyan, de van helyette  játék. Maga is 
együtt jászik velük, de akkor is kiem elkedik közülük. Nem is ajánlja, 
hogy valaki avatatlan  kézzel hozzányúljon az ő féltett kincseihez. 
A lőrinci jegyző pillanatnyi felháborodásában tettleg  bántalm azott 
egy tanulót. L ehr András fele ttes hatósága elé vitte az ügyet, m ert 
az iskolánkívüli em ber m egsértette az iskola önkorm ányzati jogát.
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T udja ő, mikor kell pálca. Az ő kezéből még a pálca is jól esik a 
tanulónak, m ert érzi, hogy m egérdem elte s azt is a szeretet u talja  
ki. Egyszer az ő türelm ét is kipróbálta ugyan egy hihetetlenül vásott 
növendéke, de ő ezt is térdre kényszerítette s a jó ú tra  téríte tte . 
S ennek a kiváló em bernek 250 vf. készpénz s 40 pozsonyi mérő 
gabona volt évi fizetése. Azonban Kölcsey példájára hozzátette 
lelki függetlenségét s így valahogy elég volt. Hűségesen m egnyug
ta tta  K irnbauer M ihály pénztárost, valahányszor illetm ényt vett fel. 
Azt azonban nem tudjuk, hogy osztotta meg ezt az összeget soktagú 
családjával. Az oktató udvara bizonyára tele  volt kisebb-nágyobb 
lábas jószággal s a kosztos diákok is hoztak valam it a konyhára — 
ha voltak. M agánóra is akadt, m ert Lehr A ndrás retorikát és poéti
kát is tudott tanítani. Felesége: Schleining M ária, kiváló nagyasz- 
szony volt: a gyönki jegyzői lakból hozta gazdasszonvi tudományát.

A lőrinci iskolát a 48-as évek sem akasztották meg. Pedig az 
ú. n. Organisations Entw urfot Thun Leó gróf 1849. október 9-iki 
rendeletével M agyarországra is k iterjesztette. Iskolánkat a fenn- 
tartóság az 1850— 51-ik évre nem  alakította á t az Entw urf rendel
kezése szerint, m indazonáltal nem vonták m eg az intézettől a nyil
vánossági jogot. Akkor, mikor a soproni ősi líceum élet-halálharcot 
v ívott a közoktatási korm ánnyal S* mint magániskola működött, 
akkor a lőrinci iskolában nyugodtan tan ítha to tt Lehr András. Ma 
sem tud juk  határozottan megmondani, m iért késett iskolánk nyil
vánossági jogának a megszüntetése. Egyik kerü le ti jk. úgy m agya
rázza, hogy a fenntartóság jelentése szerint reáliskolává akarták  át
alakítani.

Ez az adat nem  ellenkezik azzal a másikkal, hogy 1855. dec. 
16-án a magas m inisztérium  a sárszentlőrinci, kőszegi, kővágóörs: 
és győri algimnáziumok m ibenlétéről felvilágosítást vár. U tóbbit 
•dr. Schlitt Gyula lelkésztestvér szívességéből Scheining Károly föl
jegyzéseiből m erítettem . A reáliskola gondolata bizonyára ürügy 
volt, de az iskolát éveken keresztül valóban nem  bántották. Nem 
lehetetlen, hogy Borbély József esperes befolyása is érvényesült. Öt 
1848-ban m eghívták a m inisztertanácsba; 50-ben pedig, mikor köte
lessége Haynau elé vitte, H aynau asztalának is szívesen láto tt 
vendége volt. Borbély József erre vonatkozó levelének a m ásolatát 
K nábel Vilmos ig. tanítótestvér szívességéből olvastam). — Lohr 
A ndrás azonban, úgy látszik, nem  érezte m agát biztonságban a 
lőrinci iskola tanszékén. Arra tö rekedett tehát, hogy a soproni isko
lában nyerhessen állást. Ez sem m ent olyan könnyen, mit eddigelé 
gondoltam . A dunántú li kerületi oskolai bizottság 1853. június havi 
ülésén az ország m inden részéből 12 tanárt választottak a soproni 
iskolához, de Lehr András nincs köztük. Csak midőn a megválasz
to tt tanárok  közül többen lem ondtak s pályázatot (akkori szóval 
csődöt) hirdettek, akkor sikerült Lehr A ndrásnak az egyik algim 
názium i állást elnyernie. A felsőbb jóváhagyás megérkezvén, okt. 
23-án elbúcsúzott a tolnai egyházmegyétől s elu tazhatott új állo
m áshelyére. A lőrinci iskola pedig 4 évig árván  m aradt.

L ehr András életének Sopronban új korszaka kezdődött. M un
kaköre is új volt. A négy középosztály (III—VI) latin  tanításával
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kezdte. Javakorban volt még, 45 esztendős, az új m unka csak fel
frissítette erejét. K edvelt tárgyát, a római irodalm at tanította. 
Később inkább a felső osztályok és a teológia latin  tanára  lett. Két 
év m úlva véglegesítése is m egérkezett, ily módon jövője teljesen,, 
biztosítva volt. Az egyik értesítőben H oratius legnehezebb epiistolá- 
jának, a II. 1. levelének a fordítására vállalkozott. Utóbb m eg
választották a kerületi tanárvizsgáló bizottság tagjának. Anyagilag 
nem volt ugyan irigylendő helyzetben, m ert népes családjának a 
fenntartása sok fáradságba és lemondásba került. Azonban gyer
mekei szépen fejlődtek s nagy rem ényekre jogosították a jóságos 
szülőket. K ét fiúk m ár kezdetben a líceum ba járt. O lyan évek is 
voltak, hogy egyszerre három  fiú tanu lt ott s m ind a három  ki
érdem elte az ösztöndíjat. A tudós tanár leányait is gondosan tan ít
tatta: otthonában pedig szorgalmas tudom ányos és irodalm i élet 
folyt. A fiúk maguk is törekszenek fenn tartan i m agukat: m agán
tanítással foglalkoznak, az iskolában pedig kitűnő eredm énnyel 
haladnak előre. Szorgalmas tagjai az önképzőkörnek. Az anyakönyv 
ma is tanúskodik róla. Ezek az adatok az egykori soproni értesítők
ből s az önképzőkör jegyzőkönyveiből kerü ltek  elő. Az önképzőkör 
jegyzőkönyveit dr. Ruhm ann Jenő volt szíves e dolgozat részére 
baráti szívességgel áttekinteni. Sopronból m ég több adatot is rem é
lek, m ert a kerületi levéltár valószínűleg m eglepetéseket rejteget 
magában. Az egyházkerületi jegyzőkönyvek nem mondanak el 
m indent: több adatot re jt m agában a püspöki iktató, a püspöki 
ira ttá r s a tanári és bizottsági értekezletek jegyzőkönyve.

Lehr A ndrásnak 10 gyermeke volt. Kettő Lőrincen csecsemő 
korában halt meg, egy felnőtt fia a m ajosi tem etőben nyugszik, egy 
pedig a pozsonyi tem etőben pihen. A nagy halott koporsóját csak 
hat gyerm ek állhatta körül.

A jeles tanár leszárm azottjai a m agyar tudom ányosság büszke
ségeivé lettek . Lehr Zsigmond, Lehr A lbert, Tolnai Vilmos és 
Gombocz Zoltán nevét az eddigiek során is m egem lítettük. Az ő 
m unkásságuk ism ertetése a nyelv- és irodalom tudom ány búváraira 
tartozik. Mi a család első tanu lt tagjával óhajto ttunk  megismerkedni.

Még él soproni öregdiák, aki lá tta  Lehr Andrást. (Nemrég 
ünnepelte 89-ik születése napját.) Beszéltem  olyannal is, aki I. 
osztályos korában kezet csókolt neki s ezt az élm ényét 75 esztendős 
korában sem felejtette el. Igaz, hogy II. osztályos korában ott volt a 
tem etési m enetben. Meleg szeretettel hallgatta  végig e sorok író já
nak a Lehrekről szóló első felolvasását. Talán érezte, hogy a fel
olvasót is m egihlette L u ther lelke s m egihlették azok a nagyjaink, 
kikről a „L uther lelke” 3 kötete oly gazdag tudással s oly nagy 
szeretettel és büszkeséggel emlékezik. Kozma Andor költői em léket 
emelt a nagym esternek s arra  figyelm eztet bennünket, hogy

Tisztelet adassék tudós L ehr Andrásnak!

Becsüljük is meg a reá vonatkozó adatokat. Meg lehetünk győ
ződve: m inden újabb adat igazolni fogja, hogy egyik jeles pedagó
gusunk alussza örök álm át a soproni evangélikus tem etőben.
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Szemközt a ..nagy magyar álmodéval“ 
egri otthonában.

irta : Benedek Vince

Az életem folyásában esem ényszerű mozzanatokat jelölő napok 
közül különösen kiem elkedik egy: az, am elyik Gárdonyi Gézánál, 
Egerben te tt látogatásom at őrzi. Ez a nap 1907. augusztus hó 17-e, 
am elyen teljesült az a régi hő vágyam, hogy a „láthatatlan  em bert” 
egri tuszkulánum ában szemtől-szembe láthassam . Hisz amióta „egri 
rem ete“ le tt (1897), a titokzatosság olyan hom álya vette körül őt, 
ami csak fokozta bennem  is a kíváncsiságot, amely barátai, ismerő
sei részéről feléje fordult. É rthető  tehát, ha látni vágytam  őt el- 
zárkózottságában, —  én, akivel oly közeli viszonyt ta rto tt fenn, a 
nagy ember, egykori győri tartózkodása idején.

Pereszlényi János reform átus lelkész úrék lakásán, ahol a 
„H azánk” című, G yőrött megjelenő lap szerkesztődön, sűrűn  ta lá l
koztam vele, m int a lap belső m unkatársával. A Hazánkban ír t 
cikkek korrektúrázásában sokszor voltam  segítségére és az általa 
szerkesztett „Tanító b a rá t” című lap expediálásában is segítkeztem 
neki. Emlékszem m ost is a rra  a puritán  bútorzatú  ^szobácskára, 
amelyhez egy karthauzi barát cellája hasonlíthatott. Petőfi lakha
to tt valam ikor ilyen miliőben vándorlásai alkalm ával. Kedves órákat 
tö ltö ttünk  együtt lakásán is, sokszor a késő éjjelbe nyúló órákig 
beszélgetve. Volt eset, hogy többen is voltunk nála. Ilyenkor a 
látogatók csak egyrésze ü lhetett le, m ert nem  volt elég ülőhelye. 
Gárdonyi komorsága m ellett is szíves házigazda volt. asztalán egy
szerre o tt term ett a bor, pipa és szivar. Ilyen közeli viszonyban élvén 
az akkor még csak szárnyait próbálgató íróval, ösztönös vágy éb
red t bennem, hogy o tt lehessek tanú ja  és szemlélője életmódjának, 
ahol m ár a hírnév dicsőségsugaraiban fürdött. E rre az alkalm at az 
Országos D aláregyesület által Egerben, a Dobó István szobrának le 
leplezésével kapcsolatosan rendezett országos dalosverseny szolgál
tatta , amelyen a Győri Ének- és Zeneegylettel, m int annak m ű
ködő tagja, én is résztvettem .

K ánikulai hőségben, délután 3 órakor érkeztünk meg a tö rté 
nelm i nevezetességű város falai közé. Az egri líceum szállásunkul 
berendezett boltíves szobájának hűvös falai közt kipihenvén a hosszú 
ú t fáradalm ait, a győri kolónia néhány Gárdonyi-tisztelő tagjának 
első dolga volt, hogy a kiváló írót, az egykori győri lakost, egri 
kúriá jában  felkeresse. A kúria Eger híres várának szomszédságában 
áll, ahova különösen sárvizes időben nem kis fáradsággal lehet 
felju tn i. Hanem aztán annál nagyobb gyönyörűség várja  a látogatót, 
ha m ár felért a m agaslatra. Bizony nem csoda, ha a „rem ete” — 
m int később maga em lítette — csak m inden két-három  hónapban 
rándu lt le a városba. De m indennél jobban szerette kis házatáját: 
a szomszéd M ártonífv-rétet, savósi szőlőjét, nyaralóját, a kék eget 
járó  felhőket. Ha volt az otthonnak bálványozója Egerben: az csak 
Gárdonyi volt. Nagy eset volt az is, ha lerándu lt a fővárosba. Ide 
olyankor jött, am ikor nagyon fontos ügyek szólították ki Egerből,



188

nevezetesen: munkáihoz tanulm ányok gyűjtése, betegsége és a ki
adóval szükséges érintkezése.

Köztudomású dolog, hogy a m agyar irodalom e csodálatos 
embere különben is olyan visszavonult, m agábazárkózott em ber volt, 
aki m eghittebb, belső baráti viszonyban nagyon kevés em berrel 
állott o tt helyben is. Így lett ő a m agyar irodalom „láthatatlan  
em berévé” . Azt a címet, am elyet ő egyik leggyönyörűbb történeti 
regényének hom lokára írt, lassanként magára, alkalm azták betü- 
szerinti értelem ben, am inthogy csakugyan az is lett: az a m agát be- 
gubózott, lá tha ta tlan  ember. Annyira idegen volt m agyar lelkének 
különösen a főváros levegője, irodalm i szelleme, hogy inkább o tt
hagyta a főváros m inden örömét, érvényesülési eshetőségét s el
vonult az egri magányba, ahol nem bántotta  m egtépázott lelkét a 
nagy világ tülekedése és piaci lárm ája.

Még egri m agányában is a legnagyobb csendet szerette. Csak 
csendben tudo tt dolgozni. Becsukta a spalettákat, lehúzta a hang- 
fogóspalettát is. Dolgozószobájában, az íróasztala fölé a menyezetbe 
vágatott hatalm as ablakot, hogy am ikor ír, innét essék világosság 
asztalára. Leginkább é jje l dolgozott; az éjszakai m unkát fiatal 
újságíró korában szokta meg, ahogy azt saját füleim m el hallottam  
tőle. A ttól fogva, hogy Egerbe költözött, a titokzatosság egész ho
m álya vette  őt körül. Legendák keletkeztek személyéről és különös 
lakásáról. De ennek ellenére, nem volt különcnek nevezhető, ahogy 
talán gondolnák a felületesen ítélkezők. Igaz, belső m űveltség díszí
te tte  G árdonyi egyéniségét. Ennek kifejezőit: a jóságot, gyöngédsé
get, az elhagyatottak irán t való meleg részvétet, az állatok és a 
term észet rajongó szeretetét, m ajd m inden m unkájában ott találjuk.

Ballagunk fel a sáncm eredeken. A régi vár rom m aradványait 
nyárutói napfény aranyozza. Talán erről a pontról figyelte az 
„Egri csillagok” legendás hőse: Bornemisza  Gergely, az egri orosz
lánnal: Dobó Istvánnal, a félelmetes török hadat? . . . Célunkhoz 
érve, kis pihenőt ta rto ttu n k  a barátságos tanya vasrácsos kerítésén 
kívül, gyönyörködve a m agaslat lábánál elterülő ősváros érdekesen 
szép panorám ájában, a láthatáron emelkedő csodaszép Eged, Bükk 
és M átra gyönyörű hegyvidékében. A vasrácson át szemlét ta rtva  
a tuszkulánum  belterületén, lombos fákkal és díszcserjékkel körül
vett virágágyakon legeltettük szemeinket. A keskeny, hosszúkás te l
ken két épület fekszik, az egyik hosszirányban, a m ásik keresztben 
van építve. Ez utóbbiban az író édesanyja lakott. A hátrább  álló fő
épületben volt a m ester külön lakosztálya.

Am ikor szemünk m ár betelt i tt  a magaslaton élvezett lá tvá
nyokkal, becsengettünk a kúria annyira óhajto tt gazdájához, 'aki 
kevés várakozás u tán  m aga jö tt ajtó t nvitni. Szájában a hosszúszárú 
gipszpipával, kékes színű vászontógájában előttünk állott a most 
látható em ber s kulcsát elővéve s a társaságra fürkésző szemeket 
vetve, beeresztett bennünket. A bem utatkozást be sem várva, azzal 
fordult a látogatók egyik legott felism ert tagjához, e sorok írójához: 
„Ni, ez a régi győri kam erád, húsz év óta semmit sem változott, 
éppen olyan, m int m ikor a „Tanítóbarát” és a „Novellák” korrek
tú rá já t hozta zsebében.” Bemutatkozás és kölcsönös üdvözlés után,
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átkarolva a „kedves győrieket“, lakosztályába vezette azokat, akik
kel később a dús lombozatú fák árnyékában, te r íte tt asztal m ellett, 
pohárcsengés közt, fesztelen beszélgetést folytatott késő estig, az 
egyébkor m agát begubózott házigazda. Ahogy ülünk vele szemben, 
érdekes arcára, dércsípte hajára  fénykéve téved a lugas nyílásán át. 
Megejtő volt a nagy em ber csendes, búra predesztinált arcát látni és 
arra gondolni, hogy a terem tés egy kiváltságos zsenijével állunk 
szemben. A beszélgetés folyamán, egyikünk fölvetette a kérdést: 
hogy mi hozta Egerbe a M estert? M iért választotta lakóhelyéül azt a 
várost, holott több em lék a Dunántúlhoz fűzte? E leinte kesernyés 
hum orral azt válaszolta: hogy valaha annyit koplalt Egerben, hogy 
most jóllakni jött ide. Tudniillik, egri diák korára célzott, amikor az 
egri tanítóképzőintézet konviktusán étkezett, ahol — m ondotta hun- 
cutkásan —  „kosztot” kaptam , de enni nem igen. Pedig az érsekkel 
voltam egy kenyéren. Értsd, hogy az érsekség pénzén állt fenn az 
érsek konyhája is, meg a képzőintézet konviktusa is. — Azután 
komoly hangon beszélte el, mi csábította őt az Eger-folyó hepe
hupás völgyében meghúzódó városkába. Hogy ide vonultam  — 
mondotta —  erre egészségi állapotom is késztetett. De édesanyám 
kedvére is akartam  tenni, aki Egerbe vágyott, hogy a közeli „káli” 
temetőbe könnyebben eljuthasson néhai jó férje o tt lévő sírjához. 
A m agányt, csöndességet, a békét is kerestem  — fo ly tatta  tovább, 
— am elyet csak ebben a csöndes városban, ebben is itt fönt a 
magasban véltem  feltalálni. M ert itt tisztább a levegő, derűsebb az 
ég, jobbak az emberszívek. És m indenáron m enekülni akartam  a 
„kövek közül”, a m indig annyira áhíto tt falusias v ilág  felé.

Hogy pedig itt is épp Dobó István vára szomszédságában ütötte 
fel sátorát: arra egy szent, egy áldott sejtelem  is késztethette. Nem 
is volt oka megbánni választását, m ert Eger egész közönsége, városi 
tanácsa Gárdonyi Gézát m indenkor az ő kivételes egyéniségéhez 
méltó elbánásban részesítette. Még m indig szürkén, vánnyadt arccal, 
a pipafüstön át mélázva beszélt, de lassan-lassan m egeredt ajkáról a 
szavak árja  s nyom ukban kedves, színes képek bontakoztak. Most 
váratlanul m ellettünk term ett édesanyja, akit m eleg szavakkal 
aposztrofálva, m utatott be a ,.jó győrieknek.” M egható volt az a 
nagy gyöngédség, am ellyel édesanyját a ridegnek látszó szobor
ember dédelgette. M ondotta is, hogy any já t rajongásig szereti „a 
szíve belsejével.” Beszélgetésünk további folyam án szó esett sok 
másról is, különösen, m ikor az egri „bikavér” feloldotta a nyelveket. 
Ámulva tapasztaltuk, hogy vendéglátó házigazdánk, m indenben oly 
otthonos volt, m intha a szóbakerült tárgyaknak egytől-egyig szak
tudósa volna. Minden dolgok titkainak oly fölényes ism eretével vi
tatkozott velünk, hogy mi széleskörű tudásán, egyik ám ulatból a 
másikba estünk, érezve, hogy csak az ilyen Brassay Sám ueí-m űvelt- 
ségű, enciklopédikus ism eretekkel bíró ember m űvelhette  sikeresen 
az irodalomnak, a szépmüvészetnek és egyéb tudom ánynak annyi 
különféle mezejét.

Tanítói m űködésére is ráterelődött a beszéd. Csak futólag emlí
tette, hogy m egfordult Kávádon, Devecseren, Sárváron, Ddbrony- 
ban. Az ezen állomások helyein történtekről nagyon szűkszavúan
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beszélt. Karádról anny it mondott, hogy Huber Antal fötanító m ellett 
volt segéd-tanító 1881-ben s ekkor szerezte meg tanítói oklevelét 
Egerben. Huszonkét éves korában kerü lt Dabronyoa, ahol m ár a leg
kom olyabban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy elhagyja a tan í
tói pályát. Ekkor im m ár házasodni is készült, szintén a legkomo
lyabban. I tt  egy úricsalád széplelkű, csinos leánytagjára v e te tte  sze
mét, m eg is kerte  a leány kezét, de a házasságból nem le tt semmi. 
D evecsen tanító korában szintén komolyan udvarolt egy odavaló 
csinos leánynak, de házasság m ég sem lett az udvarlásból. A nősü
lésről azonban még sem tett le. Ugyancsak Dabronyban egy másik 
leány kezét is m egkérte, aki aztán  házastársa is lett.

K ülön melegséggel emlékezett meg ,,Az én falum ról”, a borsod- 
m egyei kis Sály-róL, ahol a halhatatlan  író a betűvetést tanulta . 
G árdonyi lelke „Az én falum -ban” nyílik meg legjobban. Ügy lá t
szik, annak  a csendjében, egyszerű világában, virágos ré tjén  és apró, 
zsuppfedeles házai között van otthon igazán.

A sályiak szeretetük jeléül m árványtáblával jelölték m eg azt a 
helyet, ahol Gárdonyi, Ziegler Géza családi nevén ült gyerm ekkorá
ban a sályi iskola ü tött-kopott padjain. Az öreg Ziegler Sándor, 
Géza apja, uradalm i gépész volt Sályban, m ikor Gézácska az ABC- 
vel viaskodott. —  Gárdonyi Géza Sályban később is m egfordult. 
Szinte égő szemekkel s derűs hom lokkal beszélt gyerm ekkorának 
ezen kedves játszóhelyéről, ahol egykor — m in t mondotta, —  fűz
fán lovagolva és füzfasípot fújva, lepkem ódra élvezte az élet verő- 
fényes napjait. M alyáta Ignác, Sály község iskolamestere, szeretettel 
és hozzáértéssel végezhette pedagógiai kertészkedését, m ert a nagy 
író róla nagyon kedvesen beszélt.

A sűrű  koccintgatással elfogyasztott tüzes egri nedű hatása a la tt 
m ár-m ár hangossá v á lt a társaság. A fesztelenebb beszéd nehogy a 
vendégjog rovására essék, a látogatók „egyik” tag ja  távozást ind ít
ványozott, amúgy is letelvén a tisztelgő látogatás etikett-szabta 
ideje.

M ivel már a belépéskor szerettük volna szemügyre venni a 
tuszkulánum  belsejét, távozás elő tt a látogatók egyhangú óhajtása 
volt, hogy házigazdánk vezessen be bennünket írói szentélyébe is. 
E rre szerényen húzódva annyit m ondott, hogy valami különös dol
got nem  fognak lá tn i a jó győri vendégek, de azért ajtó t nyitott. 
Tágas előszobába léptünk. Balra a hálója, jobbra a dolgozója nyílik. 
Ez az a sokat em legetett remetebarlang, am elybe felülről szűrődik  
világosság. Arra a kérdésünkre, hogy m iért csináltatta ilyen szokat
lan módon dolgozószobáját? — azt válaszolta, azért, hogy m ikor a 
szellem ekkel társalkodóm , földi zűrzavar ne háborgasson. Ami lak
osztályában első tek in te tre  m indannyiunkat m eglepett: a kiváló csín 
és pedáns rend. Dolgozószobájában a falak tele vannak aggatva fest
m ényekkel, csupa eredeti képek a leghíresebb mesterektől. A fest
m ények között a gazda saját festm ényei is szerepelnek, m ert Géza 
maga is szeretett föstögetni. A szobroknak is egész galériá ját láttuk , 
am elyek m ind hírneves szobrászok alkotásai. A faiak m ellett körös
körül magas könyvállványok vannak értékes könyvekkel m egrakva. 
Az an tik  könyvek között itt lá ttuk  Pázmány P é te r első kiadású pré-
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dikációit, idegen írók eredeti nyelvű könyveivel egyetemben. Itt-o tt 
szem betűnik egy-egy trófea: koszorú, szalag, pálmaág, stb., amelyek 
az író érdem eiről beszélnek hangosan. Egyik sarokban o tt áll a 
Dankó Pistától kapott cimbalom is, m elyen a Pósa-asztaltársaság 
művész-cigánya: Lányi Géza m ula tta tta  a házigazdát. A cimbalmot 
Gárdonyi m aga is kultiválja, m ert ő a zenének is nagy b a rá tja  volt. 
O tt állott egy pianinó is, fölötte Beethoven  m ellszobrával s ott he
vert még vagy négy hegedű olasz hegedűépítő m esterektől. — A 
m ásik sarokban valóságos p ípakirakat h ív ja fel a figyelmet, mely 
arró l beszél, hogy a m ester sokat füstöl, —  am inthogy úgy is van. 
„Inkább pipával a pokolba, m int pipa nélkül a m ennyországba” — 
szavakkal zengett apotheózist a pipáról. Egyik tajtékpipán Fadrusz 
János hírneves szobrászunk kezenyoma van. K ossuth-fejet akart a 
p ipára vágni, de csak a portré  vázolásáig ju to tt. A m eghatottság 
bizonyos nem ével vettük körül azt az asztalt, am elyen napvilágot 
lá ttak  azok az ih le te tt lélekszülte prózák és poémák, am elyek örökké 
drága kincsei lesznek irodalm unknak. Ugyanazon asztalon meg
akadt szemünk egy rakás díszkötésű könyvön, amelyekről m egtud
tuk, hogy azok a m ester egyik legrem ekebb történeti művének, 
,,A  láthatatlan em ber”-nek akkor második kiadásban m egjelent pél
dányai. Azóta m ár az ötödik kiadás is elfogyott. Ez a nagy rakás 
díszkötésű könyv a Singer és W olfner kiadócég által az író számára 
ju tta to tt tiszteletpéldányok halm aza volt. E sorok írója abban a ki
váló m egtiszteltetésben részesült, hogy szám ára a regény egy dísz
példányát annak  szerzője sajátkezűleg ír t  dedikációval elküldte 
Győrbe. A könyvet ereklyeként őrzöm s a címlapon olvasható dedi- 
kációt büszkén m utatom , m int a nagy író megtisztelő barátságának 
nagyon értékes zálogát.

Hasonló nemes ízléssel van berendezve hálószobája is. A fél
hom ályban valóságos szentélyben éreztük m agunkat. Széles rézágya 
fölött ott lógott a Megváltó keresztje, m elynek látása csak fokozta 
az illúziónkat. A feszület — m int m egtudtuk — Olaszországból való, 
elefántcsontból készült m űrem ek. Az egész portán  felhalmozódott 
m űvészi kincsek m ár akkor készen állottak arra, hogy valam ikor 
múzeum má tevődjenek össze. 'Ügy tudom, hogy a nagy író fia, 
dr. Gárdonyi József, tényleg m úzeum úl is hagyta meg a lakosztályt, 
m inden egyes darabot úgy hagyva, ahogy azok a dicső emlékű apa 
életében voltak elrendezve.

A kedves fészek ízléses berendezésével, gyönyörű, fásított és 
parkírozott udvarával, érdekes fekvésével, elragadó panorám ájával: 
egy igazi költői léleknek való lakhely, ahol a profán világ kaján 
tülekedése nem bán tja  az ideálokért hevülő lelket s így a környezet 
áhítatos csöndjében az író-em ber zavartalanul áldozhat m úzsájának.

Helyet k ínált házigazdánk azon a lócán is, amelyen, ha elfáradt 
az alkotás erőfeszítésében, pipaszó m ellett pihenni szokott, hogy 
élvezze a csönd és m agány hangtalan  beszédét. Merengése közben 
kétségtelenül visszaszállt csapongó lelke abba a ködös m últba, 
am elynek gyászos em lékét h irdeti az a török-időbeli sudár őrtorony, 
m ely a városka háztengeréből most is büszkén ugrik a magasba.
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Több m int valószínű, hogy am ikor tévelygő tekintete ezen a most 
is szép m inareten  megakadt, nyert im pulzust az „Egri csillagok” 
m egírására, am ellyel örökszép em léket á llíto tt szeretett városának.

Az augusztus-esti nap elhalványuló sugarainak bíboros mézé
ben bóiintgatnak m ár a fenyők ágai, mikor m eghatott lélekkel, érzé
keny búcsúzás közt elhagytuk a kúriát. A nnyira a hatása alatt vol
tunk  a szíves vendéglátásnak és m indannak, am it a „hegyen” lát
tunk  és hallottunk, hogy mélységes csodálat töltött el bennünket a 
látogatás után is még sok ideig. — Gárdonyi kivételes egyénisége 
valósággal m egbűvölt bennünket. Mert Gárdonyi Gézát csak cso
dálni és bám ulni lehetett. Igazi kilétének vo ltá t csak sejtheti a törpe 
epigon. El kell hinnünk, am it a m isztikum ában sejtelm esen hívő 
vall, hogy: Gárdonyi é l! . . . „Csak teste fekszik ottan A bástya-föld 
a la tt A láthata tlan  ember M indig köztünk m arad . . . ”

„Nemzetek lesznek, nem zetek vesznek, de az irodalmi igaz érté
kek halhatatlanok m aradnak . .

Meg kell, hogy emlékezzem Gárdonyi Géza vallásosságáról is. 
És pedig azért, m ert az ő vallásossága nem a külsőségekben nyilvá
nu lt meg, hanem  a lélek m élyén gyökerezett krisztusi érzések fel
lángolásában.

Magasan felette állott m inden felekezeti elfogultságnak. Sokszor 
vette  kezebe a bibliát, m elyről azt írja, hogy: „ez a könyvek-könyve, 
m elynek olvasása tökéletesíti a lelket, nem esíti a szívet, plűzi a gon
dolatokat, lecsillapítja a kedélyeket és az em bert is önm aga fölé 
helyezi.” Költem ényében pedig így m agasztalja a bibliát: „Minden 
fakul, m inden romlik, M árványvár is összeomlik, Bíborleplek ron
gyokká válnak, Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem 
té r  porba, M intha volna égi lelke! Ez a könyv a Mózes bokra: Isten 
szíve dobog benne.”

„Csak a teste!” Ezt a felírást viseli ott az egri bástyafokon emel
kedő term etes fakereszt, m ely az irodalom történet által még életé
ben klasszikussá avatott íróm üvésznek ham vait jelöli addig is, mig 
a tisztelői által sírja fölé tervezett m űvészi m auzóleum megépül. 
Még életében úgy nyilatkozott az író, hogy „valószínűleg a bástyán 
tem etnek el.” Az egriek határozott óhajtást láttak  ebben a kijelenté
sében és tényleg fen t a m agasban, a Bebek-bástyán  ásatták  meg sír
ját. Fejfájára rávésették azt a három  szót, am elyet végrendeletében 
m aga szövegezett meg.

Hogy külső em lékeztetője is legyen Gárdonyi halhatatlanságá
nak, az ő nagyságát m éltányolok és em lékét tiszteletben tartók 
gondoskodtak arról, hogy az egész ország állandóan hangos legyen 
Gárdonyi Géza nevétől. A nevéről elnevezett Irodalmi Társaság 
sajtó alá rendezte az író m űveinek egységes gyűjtem ényét, amely 
ünnepi köntösben forog a m agyar közönség kezén. Ugyanezen iro
dalm i társaság kezdeményezésére, a nem zet áldozatkészségéből 
szobor is h irdeti az ország fővárosában a legm agyarabb író emlékéit.

Emléke m ár előzőleg m egörökítést nyert m indazon helyeken, 
amelyekhez Gárdonyi Géza neve fűződik, vagy am elyek személyé
vel szorosabb vonatkozásban vannak. „Az én falum”: a borsodme- 
gyei kis Sálit község, ahol —  m int em lítettük — Gárdonyi gyerme-
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keskedett, a közelm últban jelölte meg m árványlappal azt az iskolát, 
m elyben a halhatatlanná lett író koptatta  az elem i iskola padjait. 
Eger városa pedig díszpolgárának választotta m eg és utcát nevezett 
el nevéről. Karúd, Devecser, Sárvár, Dabrony, m ind-m ind lerótták 
hálájukat ilyen vagy olyan formában, egykori büszkeségük szellem
alakjával szemben. G yőr sem m aradt el tartozó kegyeletének nyil
vánításával. Nevéről szintén utcát neveztek el. — II. számú polgári 
iskolája pedig olyképp ju tta tta  kifejezésre G árdonyi Géza megbecsü
lését, hogy elnevezte m agát „Gárdonyi Géza polgári fiúiskolájának.” 
Győr elism erést érdem lően rótta le kegyeletének adóját azzal is, 
hogy feliratos m űvészi táblával jelölte meg azt a házat, amelynek 
falai közt vetette pap írra  szikrázó lángelm éjének első zsengéit. Győr 
megbecsülte örök büszkeségét, vagy talán  m egbecsülte önmagát 
azzal is, hogy egykori nagynevű lakosának a lak ját ércbe öntötte, 
am elyet a város egyik legszebb park jában  helyezett el. Gárdonyi 
Gézánál te t t  látogatásom  felidézésével célom volt, hogy bemutassam 
azokat a nagy íróra vonatkozó jellemző dolgokat, am elyek nála te tt 
látogatásom  alkalm ából emlékezetemben még élénk benyomással 
élnek. A Gárdonyi Géza kivételes alakjával vonatkozásban lévő, bár
mily aprólékosnak tetsző dolgokat illetőleg ugyanis az a felfogásom, 
hogy az im m ár néhai, most már a szó valódi értelm ében „Láthatat
lan em berről” hallani, az ő életviszonyairól egvet-m ást tudni, az ő 
lelki világába bepillantani, otthonának intim  m ozzanatait meg
ismerni —  igaz m agyar kultúrem bernek nemes szellemi élvezet. És 
m inden érdekes, ami a néhai nagy em ber lelki m egnyilvánulásaként 
köztudom ásra jut.

Szerző felolvasta a győri „dr. Kovách Pál Irodalmi Társaság” 
felolvasó gyűlésén.

Felhívás. Testvér! Előfizettél m ár a Tanítóírók és Költők II. 
Bokrétájára, mely a szellem fegyverével küzd a m agyar tanító na
gyobb megbecsüléséért?! Magadat becsülöd, ha e nemes mozgalmat 
támogatod, mely m ár eddig is nagy eredm ényeket tud  felm utatni. 
25 lap és a legelőkelőbb helyekről özönlő elismerő levelek bizo
nyítják  ezt. Az országos nevű írók m ellett most m ár a zeneszerző-, 
festő- és szobrásztanítók is bemutatkoznak! Ennek a könyvnek ott 
kell lenni minden testvérünk  asztalán, de nem hiányozhat egyetlen 
tanító, népművelési könyvtárból sem! Beszerzését a nm. VKM. 
160.572/1941. VII. 1. sz. rendeletével engedélyezte. Á ra 4.— P. 

M egjelenik az őszi könyvpiacon Budapesten, a legelőkelőbb könyv
kiadó nyomásában. Ha a pénzt előre beküldőd, portóm entesen szál
lítjuk. Ha ára a m egjelenésig nem érkezik be, u tánvétte l küldjük. 
Később csekk is rendelkezésre áll. Cím: Tanítóírók és Költők Bok
rétája, Jászberény, K ossuth L.-u. 51.
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MŰHCLYÜNKBŐL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

címre küldendők.

Evangéliomi szellem az olvasás. írás, helyes
írás és fogalmazás tanításában.

Irta : Buti Sándor tanító, Vósárosíalu.

2. Írástanításunkhoz m inden osztály részére célszerű írástanm e
netet készíteni, amely különösen a felsőbb osztályokban kapcsolódha- 
tik anyagában a vallástani vagy közismereti tárgyak  anyagához is 
Az egyházi énekköltőkről beszélgetve leírathatjuk  az ism ertebbek 
neveit betűrendben, Lutherről beszélgetve a reggeli és esti im át, a 
reformáció hetében a 95. tétel néhányát, novem ber első hetében a 
gyülekezet halottait. Evangélikus költők, írók, evangélikus intézm é
nyek nevei, stb. m ind írásanyagúi szolgálhat megfelelő időben. Le 
kell azonban szögeznünk: a meg nem  beszélt szöveg csak érte lm et
len m ásolás lesz, azért írás előtt a leírandó szöveget értelmezzük,, 
röviden beszéljük meg. Az inkább keveset, de alaposan az írásra  is 
vonatkozik.

3. A  fogalmazás leginkább m egm utatja tanulóink gondolatvilá
gát, elképzeléseit, értelm ét, felfogó- és emlékezőképességét. A gyer
mekből a fogalmazás során író lesz, aki nemcsak beszámol, hanem  
tanít, szórakoztat, bizonyságot tesz aszerint, m ilyen volt az előkészí
tés és m i lakik lelkében.

Fogalmazásaink m inden törgykörből talá lhatnak  tém át. M égis 
úgy kell összeállítani fogalmazási anyagunkat, hadd lássék meg a 
fogalmazási füzetből a tanuló evangélikus volta. Természetesen csak 
a gyerm ek tapasztalati vagy érdeklődési köre alapján adhatunk fel
adatokat.

Szám talan evangélikus vonatkozású anyagból felemlítem  a kö
vetkezőket: Az ev. család, iskola, templom, a gyülekezeti élet, az 
ünnepek, egyházi események, az ev. temető, bibliai események stb. 
Egy-egy tém akör több feladatot is tartalm azhat. Pl. az ev. család 
című tém akörből kidolgozhatom: A mi esténk, Édesapám vasár
napja, Édesanyám  imádsága, Az én kedves könyvem, Nagyanyám  
betegsége, stb. stb. Nemcsak ezeket; de a közism ereti tárgyú fogal
m azásokat is betöltheti a szeretetnek, hitnek, egymás irán ti jóaka
ratnak, istenfélelem nek a szelleme. Osztatlan iskolában az alsóbb 
osztályok előkészítése is szolgálhat a felsőbb osztályok szám ára fo
galm azási tételül. P l a Láttad-e Isten t c. II. o.-ban tárgyalt olvas
mány u tán  az odafigyelő III. o. fogalmazási téte le  lehet: Én látom  
az Isten  m unkáját, vagy Ábrahám  utazása. A kim ondottan fogal
mazási órákon kívül is írnak tanulóink különösen a részben osztott 
és osztatlan iskolák csendes foglalkozásain fogalmazásokat. Sokszor 
tan ításunk eredm ényét foglaltatjuk írásba, m áskor közelálló és a 
tanulók által elképzelhető fogalmazási téte lt adunk feladatul. Pl. 
Mária és M árta történetének tárgyalása után feladom: Most írja tok



M ária vendégfogadása címmel. Ez esetben a bibliatörténet adta az 
előkészítést. Esetleg megkérdezem, m iért nem M árta vendégfogadá
sáról írunk, hiszen az fogadta em beri megítélés szerint kedvesen 
Jézust. Bizony talán a felolvastatás során azt látjuk, egy tanuló sem 
érte tte  m eg a helyes Jézus-fogadás szabályát, de a megbeszélés so
rán rájönnek, hogy Jézus szolgálata az Ö hallgatása és beszédének 
m egtartása. Ezért fontosabb igen sok esetben a bő lére eresztett 
előkészítésnél az utólagos megbeszélés.

4. Az evangéliom lelkét a helyesírás és nyelvi magyarázatok 
anyagába lehet legkevésbbé belevinni, hiszen az erőltetettség több 
kárt okoz, m int hasznot. A helyesírást gyakorló másolások lehetnek 
énekversek, zsoltárrészek, bibliai idézetek. Egyes esetekben a 
nyelvtényeket magyarázó példam ondat-sorozatok is lehetnek gyüle
kezeti-, egyháztörténeti vonatkozásúak.

Az evangélikus iskola legnagyobb kincse az a szellemiség, amely 
létrehozta s ez a bibliának, m int az Istennel és Istenben élés egyetlen 
forrásának legfőbb tan tárggyá tétele. Létjogosultsága csak (addig 
van iskolánknak, míg evangéliomi szellem et sugároz, miképpen ré 
gen is azt sugárzott. A m agyar nyelvi tantárgyak tan ítása során jó 
m agyarrá és hithű evangélikussá nevelni gyerm ekeinket nemcsak 
em berektől, de Istentől is reánkbízctt nagy kötelesség.
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Harmadik kérés.
(Káté tanítás.)

A) Vázlat.
I. E lő k é s z í té s .

a) Á hítat: Ének: Légyen, m int Isten  a k a r ja . . . kezdetű ének 
(363. ének). Ima.

b) Kapcsoló ism étlés: Az em beri akaratról.
c) Á thajlás: Ha az em bernek van, Istennek még inkább van 

akarata.
d) Célkitűzés: T anuljunk arról, hogy hogyan segíthetjük elő 

Isten akaratának  teljesedését.
II. M e g é r te t é s .

a) A 3. kérés bem utatása L u ther m agyarázatával együtt.
b) A tartalom  kifejtése:

I. Mi az Isten akarata?
II. Mi gátolja az Isten akaratát?

az ördög, 
a világ,

a mi saját testünk.
c) összefoglalás: Az ember akara tának  Isten akaratával páro

sulnia kell. A Káté szövegének többszöri elolvastatása.
III. M e g e r ő s í té s .

a) Alkalmazás a gyerm ek életére. Lelkiismeretvizsgálat.
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b) Elmélyítés: Bibliai helyek: M áté 4, 10,, I. P é ter 5, 8. és J a 
kab 4, 4.

c) Ének: Mind jó, amit Isten té sz e n . . .

B) Kidolgozás.
I. E lő k é s z í té s .

a) Ének a 363. ének 1. és 2. verse (Légyen, m int Isten 
akarja  . . .). Ima.

b) Ism erkedés a gyerm ekekkel. Kapcsoló ism étlésben észrevé- 
tetem  a gyerm ekkel, hogy a jó Isten a föld csúszó-mászó állatait, 
az ég m adarait, az erdő, mező vadjait többé-kevésbé akaratta l ru 
házta fel. Eseteket mondok el ennek igazolására, figyelembe veszem 
a gyerm ek tapasztalatait. — A terem tés koronája, az ember is ka
pott, mégpedig nem ösztönös, hanem  gondolkozó, szabad akaratot. 
Isten nem  gátolja az em bert az ő elhatározásában és cselekedeté
ben. U talok a jerikói úton haladó három  bibliai alakra, a gyerm ek 
mozgási szabadságára, vagy a ma élő ember jó és rossz cseleke
detére.

c) Ha az em bernek van, Istennek még inkább van akarata. Ezt 
látjuk  a világ terem tésében, fenntartásában és kormányzásában.

d) Isten akaratáról szól az Ür Jézustól tanult imádság 3. kérése, 
m elyről a mai óránkon tanulni fogunk.

II. M e g é r te t é s .
a) Elmondom a 3. kérést Luther-féle m agyarázatával együtt.
b) Mi az Isten akarata? — Közlöm, hogy Isten akarata a la tt 

é rtjük  mindazt, am it az Isten tőlünk kíván, vagy am it velünk tesz, 
amit Isten  akarata szerint tennünk, vagy szenvednünk kell. — Jó 
zsef, Faraó és Jézus történetével szemléltetem, hogy Isten véghez 
viszi az Ö akaratát a nagyvilágban m indenütt, még ott is, ahol az 
em berek elleneszegülnek. — Tehát a 3. kérésre nekünk van szük
ségünk és nem Istennek.

Vizsgáljuk, hogy mi gátolja Isten akaratát? L uther három  té 
nyezőt említ. (Gyermekek felsorolják.) Ördög, világ és a mi testünk. 
(Ezeket a szavakat felírom.) Nézzünk szembe először az ördöggel! 
Színpadon, képeken feketének látjuk, lólábbal, szarvval. Tartózko
dási helye a kárhozat, a pokol, de éppen úgy lakása az átalkodott 

• em beri szív is. Ott van m indenütt az emberrel. Figyeli m inden 
m ozdulatát s alkalm as pillanatban lecsap rá. Még Isten fiát sem 
átallo tta  m egkísérteni. Hogy is tö rtén t, olvassuk el! (Máté IV., 
I—II.) — A történet megbeszélése u tán  a gyerm ekek között ön
vizsgálatot tartok. K it m ikor környékezett meg, vagy e jte tt tőrbe 
az ördög? Rövid csend után, lesütött szemmel, p iru lva eseteket m on
danak el. Ügyelek arra, hogy az ilyen apróbb gyerekes csínyek el
m ondása kellő komolysággal történjék. B űntudatra ébresztem  őket 
s figyelm üket Jézus határozott fellépésére irányítom .

A gazdag földmíves példájával rám utatok, hogy a szerencsé
ben azt kérdezi az em bertől az ördög, hogy mi szüksége van az 
Istenre annak, aki m indenben bővelkedik? Jób esetével azt világí
tom meg, hogy ha sorsunk kétségbeejtő, akkor azt kiáltja: „Érdé-
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mes-e szolgálni az olyan Istent, aki az em beren nem  segit?“ — 
Mindezekből azt látjuk, hogy az ördög, hol felfuvalkodás, hol a két
ségbeesés bűnébe kerget, csakhogy az Isten szándékát meghiúsítsa. 
— Olvassuk el a Szentírásnak idevonatkozó helyét. (Péter I. levele
5. rész, 8. verse. „Józanok legyetek, vigyázzatok; m ert a ti ellensé
getek, az ördög, m int ordító oroszlán szerte jár, keresvén k it el
nyeljen!“)

A második akadály a világ. M egértetem, hogy itt a világ alatt 
a rossz em bereket s az általuk terem tett rossz helyzeteket és alkal
m akat kell értenünk. E gonoszak nemzetsége Káinnál kezdődik, aki 
istenfélelm éért agyonütötte Ábelt. Ilyen lelkületű  volt Fáraó, aki 
az egy igaz Isten  im ádásáért a tengerbe akarta  fojtani izraeli. 
Ezen gonosz szellem volt Heródesben is, aki egy egész vidéknek 
kisdedeit megölette, csakhogy Jézus is elpusztuljon. Ilyen az az 
eszme, amely a templomok lerom bolását és Isten száműzését tűzte 
ki feladatául. A rossz társaság, a rossz barát s általában mindazok, 
akik m egtűrik a gonoszságot s kigúnyolják vagy üldözik az isten
félelm et. Hallgassátok meg, m it mond errevonatkozólag az írás 
(Jakab 4, 4.): „Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy 
a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ 
ba rá tja  akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.“ — önvizsgálat: 
Gondolj barátaidra, játszótársaidra!

A harm adik gátló tényező a mi testünknek akarata. I tt meg
értetem , hogy a test alatt nem a látható és kézzel fogható teste t kell 
értenünk, hanem  a bennünk levő bűnös hajlandóságot. Ezek a bűnös 
vágyak nyitják  meg az em beri szívet a sátán, előtt, ezek szolgáltat
ják  ki lelkünket az ellenségnek. A lopó, a lusta, a fösvény, az irigy 
em ber mind a test szolgálatába állt. Jákob is a testet szolgálta, 
m ikor lopta az apai áldást.

III. M e g e r ő s í té s .
A táblai vázlat segítségével elmondatom, hogy mi gátolja az 

Isten akaratát. Az elm ondottakat néhány m ondatba összefoglalta
tom. K érjük Isten segítségét, ezeknek akara tá t törje meg, minket 
pedig szilárdítson meg a hitben, hogy áhítatosak legyünk a jóban 
életünk végéig. —- Kátészöveg otthon m egtanulandó!

Ének: Mind jó, amit Isten tészen . . .
Marjai Ferenc.

Adakozzunk a Gyógyházra!

Gyógyházalapunk 55.62 P  időközi kam attal 1988.46 P -re  gya
rapodott, a kem enesaljai egyházmegyei Tanítóegyesület gyűjtése: 
963.92 P. K érjük az adom ányokat postautalványon Várkonyi Endre 
pénztárosunk címére: Budapest, L, Bécsikapu-tér 9. — Az adomá
nyokat lapunkban köszönettel nyugtázzuk.
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M EGJEGYZÉSEK
Iskolai fali táblák.

Az iskolai reformok idején gondoskodnunk kell a tan ításnak  
erről a fontos eszközéről is. Sok iskolában még most is a ferde áll
ványon álló falitáblát használják, aminek az az előnye, hogy m ind
két oldalán használható. E m ellett sok hátránya van. Legnagyobb 
hibája, hogy ferdén áll a gyerm ek előtt, s így annak szeme egy 
ferde síkon fekvő írást lát m aga előtt és írás esetén ferde lap ra  kell 
írnia. Nem szólva arról, hogy mi, tanítók is állandóan ilyenre írunk 
E rre igazán nincs szükségünk.

Űj táblaform a a falra erősíte tt tábla, am ely fel és lehúzható. 
Sokkal jobb az előbbinél, de korlátolt hellyel rendelkezünk, m ert 
csak két tábla ez is. A húzózsinór évente elkopik, még ha sodrony 
is, és elszakad.

Ennél is jobb az egymás m ellé helyezett tábla. A katedra  mö
götti falra, keretbe erősítjük és annyi táblalapot helyezünk el, 
am ennyi a falon elfér. Legtöbbször négy. Alul fogantyúval látjuk 
el, felül fordítózsinór (zsanír) ta rtja . Alul tehá t kiem elhető a keret
ből. Ez azért fontos, hogy az alsórészére is jól írhassunk, m ert a 
középvonalán alul m ár csak görnyedt háttal, vagy guggolva tud
nánk írni.

A nyári szünetben m inden iskola felszerelheti. Nem kell új 
táb lát csináltatn i,_ felhasználhatók a jelenlegi táblalapok, legfeljebb 
1—2 lappal kiegészíthető. Az osztatlan iskolában, ahol sok a csendes 
m unka, a tanítónak m egfizethetetlen szolgálatot tesz. A gyerm ek 
szeme mindig függőleges lapra esik, jól látja  az írást, a rajzot. íme, 
az új tábla rajza:

Kertai János.

A z  Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya módot ad minden 
szülőnek, hogy gyermekei számára megalapozott jövőt biztosíthasson !
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Az Ige és a keresztyén gyermek.
M unkánknak a tengelye az Ige. Nem is lehet más célkitűzé

sünk, m int az, hogy mi m agunk és kis tanítványaink m ind az Ige 
körül forogjunk. Az Ige az indítója, a m egtartó ja és a célja az egész 
gyerm ekm unkánknak. Ezért kell belem élyednünk az alábbiakba.

Elvi alapvetések
1. Mi az Ige? Isten teljes és tökéletes kinyilatkoztatása  az Ü r 

Jézus Krisztusban és az Ö evangéliumáról szóló bizonyságtétel szent 
irata a teljes Szent Bibliában.

2. Mi a Biblia? Istennek az Ő terem tő tervéről és akaratáról, 
ítéletéről és kegyelméről, megszenteléséről és üdvözléséről szóló 
egyetlen híradása. Törvény és Evangélium. H itünk és életünk egye
düli zsinórmértéke.

3. Mi a bibliaolvasás? Á keresztyén em ber naponkénti táplálko
zása az örökélet kenyeréből és forrásából. Az Igében Isten  szólít 
meg minket, mi pedig imádságban és életünkben felelünk neki .

4. Mi az igehirdetés? K eresztyén tanítás és bizonyságtétel a 
K risztus evangélium áról a hívek közösségében, az Anyaszentegy- 
házban, annak megbízásából.

5. Mi az ígehallgatás? A keresztyén em bernek a hívek közössé
gében az istentiszteleten és más igehirdetési alkalmakon h irdetett 
igéből való táplálkozása.

6. Mi a keresztyén gyermek? Az Egyház ifjúságának Isten  ke
gyelméből a szent keresztség által az a 6-—12 éves tagja, akit lelki- 
pásztornak, tanítónak és m inden hívő keresztyén közül az ifjúság 
gondozására önként vállalkozott vezetőnek Jézus Krisztushoz kell 
vezetnie és az Isten országa szám ára nevelnie. (Lukács 18 : 16.)

7. Mi a Jézus Krisztushoz vezetés? A h itre  terem tett gyerm ek 
szám ára Jézus Krisztus igazi képének és tanításának feltárása és 
az Ő, gyerm ekhez is szóló, személyes üzenetének tolmácsolása a 
Szentírás alapján.

8. Mi az Isten országa szám ára nevelés? M inden emberi, e világi 
és ördögi gyomlálása, irtása, pusztítása és rombolása a gyerm ek
ben és m inden isteni beleépílése és beleplántálása a gyerm ekbe. 
(Jerem iás 1 :10.)

Mi e m unka fegyvere és eredm ényének titka? Isten Igéje és 
Szent Lelke, kinek vezérléséért a vezető is egyedül csak könyöröghet 
és kinek m unkájában, az Anyaszentegyházban a vezetőnek is egye
dül csak szolgálnia lehet.

10. Mi tehát az Ige és a keresztyén gyerm ek szolgálatában az 
első és főfeladat? A vezető naponta táplálkozzék Isten Igéjéből, 
aszerint éljen és a rábízott gyerm ekeket bevezesse az írás  helyes 
olvasásába és az Ige m indenkori hallgatásába és az Istennek m in
denek felett engedelmeskedő életbe.

Gyakorlati megfontolások
1. Ne feledjük, hogy az Ige Isten Szent Lelkét adja és nem 

m inden életm egnyilvánulásra ad szabályt, parancsot; nem ad gyer
m eknevelési program ot.
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2. Imádsággal kezdjük és fejezzük be a bibliaolvasásunkat. 
Nagyon szép és áldásos dolog, ha egyházi éneket is énekelünk. Ez 
a keresztségben és az Igében megszólított keresztyén em ber k itáru- 
lása Istene előtt.

3. Az Ige, am it hallunk és olvasunk, Isten beszéde. De vigyáz
zunk, m ert sokszor nem ennek halljuk lelki süketségünk és bűneink 
miatt.

4. A magános bibliaolvasás soha sem elegendő. Ez csak kiegé
szítője a „kettő-hárm ak” Krisztus nevében való közösségének.

5. A vasárnapi iskola, vagy a bibliakör az a kis közösség, 
m ely Krisztus tanítványainak m eghitt, imádkozó kis csapatára em
lékeztet és megvalósítása a „kettő-hárm ak” Krisztus nevében való 
együttlétének. Ahol több csoportvezető van, ott nagyon kell a ve
zetők ilyen közössége és előkészülete is. — A vasárnapi iskola és 
bibliakör ne legyen puszta tanítás, gyerm ekekre ráolvasás, hanem  a 
szíveknek egymás előtt való megnyílása. A gyerm ek őszinte eleinte. 
Csak akkor csukódik be a szíve és akkor az Ige előtt is, am ikor’ a 
vezető felülről le beszél.

6. Az ilyen kis tanítványi csoportok tagjai a vezető kijelölése 
szerint, esetleg a Kis Harangszó „Kicsinyek B ibliája” c. rovata 
alapján, naponta a csendes órájukban m ind ugyanazt olvassák a 
Szentírásból. A vezető m inden hét összejövetelén szám onkéri az ol
vasottakat és elbeszélgetnek róluk röviden. A gyerm ekeket így ne
veli az egyéni bibliaolvasásra.

7. Az összejövetel nagyobb részét az előkészítő órán kijelölt 
szentlecke töltse ki. Ezt azonban nem elég a vezérfonal alapján ‘tá r
gyalni. Nagyon fontos, hogy ne csak történetekkel, hanem  képekkel, 
táblai rajzokkal illusztráljuk az Igét. A Kis Harangszoban is jelen
nek meg képek. Nagyon jó Leinweber 100 bibliai képe. Szükség ese
tén  használjunk térképet, különösen nagyobb gyerm ekeknél. Az 
ember, de különösen a gyerm ek a szemén keresztül tud  legtöbbet 
elraktározni. Az Ige alkalmazása a gyerm ekélethez term észetesen el
m aradhatatlan, de mégis nem szabad elfelejteni, hogy holmi erkölcsi 
oktatás nem ha jt gyökeret. A gyerm ek a kellően m egelevenített és 
illusztrált Igét maga óhajtja, követeli, élvezi, feldolgozza öntudatla
nul a szívében és egyszer csak nélkülözhetetlennek ta rtja  m agát az 
Igét. Persze az ördög ilyenkor is odaáll és veti a konkolyt, de mi 
imádsággal és Isten kegyelmes virrasztásában bízva, tovább folytat
juk  hűséggel a szolgálatot.

8. Az Ige és a keresztyén gyerm ek harm adik  és semmi által 
nem pótolható találkozási alkalm a a tem plom i istentisztelet és ige
hirdetés. I t t  kell a terem tés, a váltság és a megszentelés, a törvény 
és az evangélium örök igéjének a leghatározottabban hangoznia. 
Hogy miképen történ jék  ez, annak a legjobb m egm utatója Lunde Já 
nos norvég püspök ..Jézus kis bará ta i” c. gyerm ekprédikáció-gyűj- 
teménye. A 7. pontban em lítetteket a legsikerültebben h a jtja  végre 
úgy, hogy nyilván kicsendül a tiszta keresztyén tanítás és hit, bár 
m ajdnem  m inden beszéd elejétől végig illusztráció.

9. A gyerm eknek az Igével való kapcsolatában, benne való el
mélyedése szolgálatában nélkülözhetetlen a liturgia. Tapasztalat bi-

K..CY«
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zonyítja, hogy az igazi énekes liturgia (pl. Luther m atutinum lau- 
des-e) m ennyi vágyakozást ébreszt az istentiszteleten való résztvé- 
telre  és az Ige hallgatására is.

10. A tem plom ba nem iskolai módon kell kirendelnünk a gyer
mekeket, hanem  a m ár em lített kislétszámú vasárnapi iskolai, bib
liaköri csoportok révén kell buzdítani, m ert másképen az iskola el
hagyása u tán  alig m aradnak, akik templomba rendszeresen eljárnak. 
A szülőkre nagy feladat háru l e téren. A szülőket kell rávenni, hogy 
küldjék is k itartóan  a gyerm ekeiket templomba, de még jobb, ha 
minél többször m agukkal is hozzák. — Az iskolai kirendelést is 
elszíveli azonban a gyerm ek, ha az istentisztelet valóban szép és az 
igehirdetés m egragadja. Kevés olyan igazi értékelője van a gazdag 
és az Igéhez m éltó tem plom i istentiszteletnek, m int a gyerm ek, de 
kevés olyan kem ény kritikusa van a kissé is m éltatlan és balfogásos 
istentiszteleti rendnek és igehirdetésnek, m in t a gyermek.

*
Adja Isten, hogy az Ige és a keresztyén gyerm ek igazi viszo

nyának szolgálatában m inél inkább a Szent Lélek vezetettjei le
gyünk, m ert ebben a viszonyban döntő szerepe van annak, hogy 
m ilyen a vezetőnek az Igével való közössége. Ittzés Mihály.

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Kormányzói kitüntetés átadása Gráf Samunak.
Ünnepélyes közgyűlés keretében adta á t f. évi június hó 22-én 

Hőgyészy Pál Sopron várm egye és Sopron város főispánja G rá f  
S a m u  ny. igazgató-tanítónak a kormányzói elismerésről szóló ok
iratot. A délelőtt 10 órakor ta r to tt díszközgyűlést Rim m ler P ál gazd. 
főtanácsos, másodfelügyelő nyito tta  meg — a felügyelő távollété
ben — s átadva a szót a korm ány képviselőjének, Hőgyészy Pál 
meleghangú, megkapó beszédben m éltatta Gráf Sam u életm unká
ját. Felolvasva a kormányzói leiratot, kiemelte, hogy az a nemzet 
fejlődik és boldogul, am elyik tud megfelelő em bereket állítani a 
m aga szolgálatába, akik a szám ukra kijelölt helyen végzik a rájuk  
bízott munkát. Ilyen férfiú  volt Gráf Samu. De ha csak azt végezte 
volna el, ami szorosan ve tt hivatása volt, akkor csak kötelességét 
teljesíte tte  volna. Ő ennél többet tett. Széles körben dolgozott a 
nem zetért s nem zedékeket nevelt a hazának, akik helyüket min
dig m egállták az életben. Ennek a sokoldalú m unkának elismerése
kén t irányult feléje a felsőbb hatóságok figyelme s a legmagasabb 
helyről nyert elismerés is. Ezt meleg jókívánságokkal á tad ja  s éle
tére  Isten áldását kéri.

A főispán nagy tetszéssel fogadott beszéde u tán  Zierm ann 
Lajos kormányfőtanácsos, esperes dr. Radvánszky A lbert báró 
egyetemes felügyelő, D. Kapi Béla püspök s egyházm egyéje részé
ről köszöntötte az ünnepeltet. Hálát adott Istennek, hogy sok derék 
tanító  van. Ilyen Gráf Sam u is. Három évtizeden át figyelhette
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m unkáját. Sokszor csodálhatta m unkabírását. Dolgozott az iskolá
ban, azonkívül: szóval, tollal. H ivatását m indig hűen tö ltö tte  be. 
H álával emlékezik meg szorgalommal és tehetséggel végzett köz
érdekű munkásságáról, am elynek híre elju to tt a legmagasabb 
helyre  is. Akkor érkezett ide onnan a kitüntetés, amikor az Ű r sú
lyos csapást m ért rá: nejének elhunytéval. Amint egykor Illést 
angyal illette és m egerősítette, szolgáljon a kormányzó elismerő 
levele, egyházi hatóságának, tisztelőinek efölötti öröme biztatásul: 
„Kelj fel és erősödj meg!“ M ajd ném etül fejezve be szavait, köny- 
nyek között fejezte ki a maga baráti szívének örömét.

Dr. Imre József tanügyi fogalmazó a kir. tanfelügyelő, a kir. 
főigazgató s a m aga nevében szólva kifejtette , hogy a szavak el
m úlnak, de a példák m egm aradnak. Az egész tanítóság ünnepén a 
fém jelzés a m agyar tanítónak egy példaképe. Messze vagyunk m ár 
attó l a régi közmondástól: „Quid dei oderunt, pedagogum fecerun t“. 
(Kit az istenek gyűlöltek, pedagógussá tettek.) Schneller azt hirdeti, 
hogy a pedagógus egyéniség legyen. Az egyéniség a maga értékeit 
az életben megvalósítja, kifejti. Jogosan ünnepelünk azért ez ünne
pen, ahol az ünnepelt elm ondhatja: „Istenem, köszönöm, hogy sze
re tté l és engemet nevelővé te tté l“.

Polster Rezső igazgató a soproni népiskola tan ító-testü lete s a 
m aga érzelm eit tolmácsolva, m egem lékezett Gráf Samu 35 évi sop
roni tanítói és 15 évi igazgatói működéséről. Ők, az ő kartársa i tu d 
ják, hogy m ennyit dolgozott G ráf Samu. Második családja volt az 
iskola tanító-testülete. Azért e kitüntetés az ő örömük is. K ívánja, 
hogy legyen élete tovább napsugaras. M ajd németül fejezte be 
szavait, szintén nyilvánítva örömét.

Az üdvözlésekre válaszolva, Gráf Sam u köszöni a kitüntetést. 
Feldúlt lelkiállapota m iatt csak röviden felel. Hosszú: 40 és ‘ / 2  évi 
szolgálatát Isten után  boldog családi otthonának: feleségének, hálás 
gyerm ekeinek s barátai m egértésének köszönhette. így egészségben 
adhatta  át egy félév előtt katedráját. Boldogan m ent nyugdíjba, 
de egy szörnyű csapás m egsem m isítette boldogságát. Bízik a jó 
Istenben. A szomorú napokban vigasztaló szavakban is volt része 
s így különös hálával fogadja a kormányzói elismerést, am it e szo
m orú napokban nyújto ttak  feléje. A legjobb tudása szerint szolgált, 
m int néptanító és szolgálta hivatása keretében a sokszázra menő 
szegény iskolásgyermekek ügyét. Z ierm ann üdvözlő szavait ném e
tü l köszönve meg, kérte a főispánt köszöneté és tisztelete tolm á
csolására s ezt nyilváníto tta mindazoknak, akiknek üdvözlését vette.

A díszközgyűlés után számos tisztelője fejezte ki jókívánságait 
G ráf Sam unak kitüntetése alkalmából. Országos Tanítóegyesüle
tünk  elnöke is tolm ácsolta az egyesület köszöntését s Isten áldását 
k ívánta  az ünnepelt további életú tj ára. A kitüntetésnek lapunk is 
örül s az ünneplésben ezúton osztozva, hálásan gondol G ráf Sam u
nak lapunk hasábjain végzett sajtó-szolgálatára. Abban a rem ény
ben teszi ezt, hogy a M indenható őt továbbra is m egáldja jó erő
vel, egészséggel és így tollával még szolgálja az egyetemes taní
tóság s különösen az evangélikus tanítóság ügyét. S.
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T anítógyűlések.
A soproni felsőegyházmegyei Tanítóegyesület Polster Rezső 

elnöklésével f. évi június hó 21-én ta r to tta  évi rendes közgyűlését 
Sopronbánfalván. A közgyűlést megelőzőleg az állam i iskola im a
term ében Pröhle Károly helybeli lelkész istentiszteletet ta rto tt és 
m élyreható beszédben szólt a tan ító i hivatásról, a tanítói m unka 
áldásairól.

A tárgysorozatban először Pocsubayné Ruch Erzsébet sopron- 
bánfalvai tanítónő, m ajd Műhl A lfréd soproni tanító  gyakorlati 
tan ítást ta rto tt német nyelven az I., illetőleg az V—VI. osztályban: 
a beszéd- és értelem gyakorlat, illetőleg lakóhely történeti m últja  
köréből. M indkét tan ítást nagy pedagógiai ráterm ettséggel vezette 
a két vállalkozó tanerő s valóban m ély nyomokat hagyott a jelen
levők lelkében.

Polster Rezső egyesületi elnök m egnyitva a gyűlést, üdvözölte 
a m egjelenteket. Közöttük a lelkészi kar tagjait, a sopronbánfalvi 
állami tanítókat, Somogyi Béla országos egyesületi elnököt, a nyug
díjasokat s a többi vendégeket.

Pröhle helybeli lelkész egyházközsége részéről, Hanzmann 
Károly a lelkészi kar nevében köszöntötte az egybegyűlteket. So
mogyi Béla az országos egyesület nevében köszöntette e régóta áldá
sos egyesületi m unkát végző közösséget s m éltatta  m unkáját, m ajd 
kérte  a tanító i közösség további szolgálatára. Polster Rezső elnök 
értékes előadást ta rto tt az új nyolcosztályú népiskolai tantervről. 
Jelentésében pedig m egem lékezett a nem zeti és egyesület élet k i
magasló eseményeiről. Örömmel em lékezett meg G ráf Samu volt 
elnök kormányzói k itüntetéséről és arról, hogy Felki Irén  soproni 
tanítónőt a Julián-Egyesület elismerő oklevéllel tü n te tte  ki.

A közgyűlést társasebéd fejezte be a kirándulók kedvelt talá l
kozóhelyén: a Nika-féle kerthelyiségben.

A tiszai evangélikus egyházkerületi Tanítóegyesület június hó 
23-án, Nyíregyházán, a központi iskola díszterm ében ta rto tta  köz
gyűlését Kem ény Péter elnöklésével. A közgyűlésen „Biblia a peda
gógus kezében“ címen Soltész István nyíregyházi tanító  ta rto tt elő
adást. Mátis Béla nyíregyházi tanító alapszabálytervezetet m utatott 
be. A közgyűlést a tem plom ban áh ita t előzte meg.

A kemenesaljai egyházmegyei Tanítóegyesület ezévi tavaszi 
közgyűlését Erdős János káldi ig.-tanító elnöklésével június 25-én 
tarto tta  Celldömölkön. A közgyűlést istentisztelet és úrvacsora 
előzte meg. Elnök m egnyitójában hangsúlyozta, hogy a mai világ
nézeti küzdelem  közepette csak hűséggel végzett vallásos és haza
fias szellem ű tanítói m unkával biztosíthatjuk egyházunk és nem
zetünk jövőjét.

K egyelettel em lékezett meg a m agyar élet két elhunyt vezéré
ről: Teleki Pál gróf m iniszterelnökről és Csáky István gróf külügy
m iniszterről, akik életük utolsó percéig a trianoni igazságtalanság 
jóvátételéért küzdöttek.
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K egyelettel em lékezett meg Rákos Istvánról, a m agyar tanító
ság elhunyt vezéréről.

Elvesztette az evangélikus tanítóság egyik legkiválóbb tan ító
testvérét: Grieszhaber E. Henriket, a dunántúli egyházkerületi 
Tanítóegyesület elnökét. E lhunyt élete delén Cser Lajos kemenes- 
aljai kartárs. Em léküket kegyelettel megőrizzük.

Őszinte részvéttel adózott a közgyűlés Főtisztelendő és nagy
méltóságú D. Kapi Béla püspök és Somogyi Béla országos evangé
likus tanítóegyesületi elnöknek az őket é rt mély gyász alkalmával.

A közgyűlésen m unkát olvasott: Hegyi István zalaistvándi
tanító: „Széchenyi, az örök nem zetnevelő“ címmel.

M egemlékezett az elnök a M agyar Tanítóegyesületek Egyete
mes Szövetségének 50 éves küzdelméről, a X. Egyetemes Tanító
gyűléssel kapcsolatban, a Hóman Bálint-em lékérem nek a vallás- és 
közoktatásügyi m iniszternek tö rtén t átadásáról, e k itüntetésnek 
Somogyi Béla részére tö rtén t adományozásáról.

Elnöki előterjesztései alapján a közgyűlés a gyógyházzal kap
csolatban elhatározta, hogy a gyűjtést illetőleg befizetést tovább 
folytatja. A gyógyházalap kemenesaljai részének — a gyógy ház 
megvalósításáig — évi kam atait egy a soproni evangélikus tan ító
képző-intézetben tanuló, többgyerm ekes családból való kem enes
aljai ifjúnak  adja ösztöndíj gyanánt. Elsősorban tanító-gyermek,, 
ha ilyen nincs, más hozható javaslatba. Az ösztöndíjat az intézet 
igazgatójának javaslatára  a Kem enesaljai Tanítóegyesület elnök
sége ítéli oda.

A közgyűlés B ertalan Im re indítványára kívánatosnak ta r tja , 
hogy a nyolcosztályú népiskola felső tagozatának szorgalmi ideje 
8 hónapig tartson, m ert az ilyen osztott iskolákban az őszi és tavaszi 
osztálycsere veszélyezteti a tanítás eredm ényét. E tárgyban — bár 
törvényes intézkedés írja  elő az osztály cserét — a közgyűlés meg
bízásából az elnök fölterjesztést intéz az egyházkerületi Tanító- 
egyesülethez.

A közgyűlés elhatározta, hogy ezentúl m inden kartársnak  az 
egyesületbe való belépésekor bemutatkozó előadást kell tartan ia .

A közgyűlés végül tiszteletbeli elnökévé választotta Gaál Sán
dor ny. ig.-tanítót, volt egyesületi elnököt.

A csanád-csongrádi egyházmegyei Tanítóegyesület június 30-án 
ta rto tta  közgyűlését Szegeden, Kiss Kálmán elnöklésével. A tárgy- 
sorozatban Fodor Endre nagybánhegyesi tanító: „Az evangélikus 
gazdasági népiskolák a hitébresztés szolgálatában“ címmel ta rto tt 
előadást. Bukovinszky Emil szegedi tanító  pedig énektanítást m uta
to tt be az I—II. osztályban.

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyei Tanítóegyesület f. évi
július 1-én tarto tt közgyűlését Bonyhádon, a Protestáns Kör nagy
term ében Gáspár József alelnök vezetésével. A közgyűlést a Lel
készegyesület és Tanítóegyesület közös áh ítata  előzte meg.

Az elnöki m egnyitó s a közös ügyek tárgyalása a lelkészekkel 
együtt folyt le. M ajd a külön értekezleten az elnöki jelentés, Hal
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m ai Olivér sárszentlőrinci tanító, képesített gyak. isk. tanító: „Az 
életnek tan ítsunk“, Végh János kölesdi igazgató-tanító pedig: „A 
tanköteleskorú gyerm ekek akaratának  irányítása“ cím en tarto tt 
■előadása és a folyó ügyek foglalták le a közgyűlés tárgysorozatát.

A pestmegyei ev. felsőegyházmegyei Tanítóegyesület jú lius hó 
1-én tarto tta  rendes évi közgyűlését Gödöllőn, Tasnádi Lajos elnök
lésével.

Elnök, m egnyitójában rám utato tt a tanító  és lelkész szoros 
együttm űködésének nagy fontosságára, különösen most, am ikor egy 
új világ van kialakulóban. Ö sszetartásra és intenzívebb egyesületi 
m unkára buzdította tanító társait. M egemlékezett a Délvidék vissza
foglalásáról, továbbá gróf Csáky István és gróf Teleki Pál korai 
elhunytáról. Üdvözölte Zászkaliczky Pál esperest, Blázy Lajos al- 
esperest és Szever Pál aszódi nyug. gimnáziumi igazgatót, továbbá 
a m egjelent körlelkészeket és vendégeket. A közgyűlés előtt isten- 
tisztelet volt, melyen Erős Sándor gödöllői lelkész h irde te tt igét. 
A hősök szobrára Siklósi K álm án egyes, díszelnök helyezett koszo
rú t és mondott rövid beszédet. G yarm ati József titkári jelentését 
nagy tetszéssel vette  tudom ásul a közgyűlés. ,,A tanító a m aga hiva
tásának fényében“ címen Lucsán M árton körlelkész ta r to tt  igen 
értékes előadást. Kovács Dezső fóti kántortanító  a VII—VIII. osz
tályban szerzett tapasztalatait és ú tm utatásait ism ertette. Barlai 
M ihály pénztári jelentését terjeszte tte  elő. A közgyűlés a Szózat 
■eléneklésével ért véget.

Kormányzó urunk legfelsőbb védnökségével a K. I. E. Nemzeti 
Szövetség augusztus hó 14— 17. között, Kolozsváron hálaadó Nem
zeti Konferenciára hívja a mozgalom tagjait és barátait.

Két évvel ezelőtt a losonci K. I. E. Nemzeti Konferencián részt- 
ve tt 2000 ifjú elhatározta, hogy a legközelebbi hasonló találkozót a 
K IÉ  Szövetség Kolozsvárt rendezze meg. Az ifjúság m erész vágyát, 
rem énységét és imádságát Isten m eghallgatta és teljesítette.

A KIÉ Szövetség vezetősége örömmel tesz eleget a losonci nagy
gyűlés határozatának és a kolozsvári nagy találkozó alkalmából 
hálaadásra hívja fel a m agyar ifjúságot.

A nagyszabású program m ot, m elynek keretében egyházaink 
és társadalm unk neves személyiségei tartanak  előadást, a KIÉ Szö
vetség vezetősége a napokban küldi széjjel az egész országba. Min
den érdeklődőnek közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál a 
KIÉ központ, Budapest, VIII., Horánszky-u. 26. Telefon: 143—713.

Aki az Önsegélyző és Családjóléti Osztályt támogatja, az  Eötvös- 
alap segélyforrásait is gyarapítja !
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A tanítószövetségek, Országos Tanítóegyesületek 
külügyi osztályának felállítása.

A M agyar Tanítók Művészköre, a Tanítóírók és K öltők Bokré
tá ja  a külföldi nagynevű tanítóírók és költők anthológiáját szándé
kozik kiadni. Ezzel kapcsolatosan számos nehézség m erü lt fel. A 
Bokréta szerkesztőinek kellett ku tatn i külföldi testvéreink, szövet
ségek címei után. Szomorú szívvel láttuk, hogy teljesen hiányzik a 
m agyar tanítószövetségek külföldi kapcsolatainak kiépítése. Ez a 
tény  m utatta  meg, hogy igenis szükség van a m agyar tanítószövet
ségek, Országos Tanítóegyesületek külügyi osztályának, szem ináriu
m ának megszervezésére. E szervnek feladata lehetne a különböző, 
de főképen a baráti és rokonállam ok tanítószövetségeivel való érin t
kezés, barátkozás, ismerkedés fenntartására. Hogy m it jelentene a 
különböző nemzetek tanítóinak összemelegedése, azt ta lán  nem is 
szükséges részletezni, s csak anny it jegvz.ek meg, hogy a legkomo
lyabb lépés lenne a nem zetek kölcsönös megismerésén alapuló tartós 
barátság m egszilárdításában. Egészen m ásként tanítana az a tanító, 
aki Német-, Olasz-, F inn- stb. országokban járt. Ném et-, Olasz-, 
Finnországról és népéről, m int aki könyvekből sajátíto tt el bizonyos 
ism eretet. Vagy egészen m ásként tanítana a tengerről, havasról stb. 
az a tanító, aki látta, m int az, aki még hazája fővárosáig sem  ju to tt 
el. De a közvetlenül fel nem használható ism eretek is tágítanák 
látókörét, emelnék m űveltségét, aminek csak a népoktatás, a nem
zet látná hasznát, m ert magas m űveltségű tanítóság m agas m űvelt
ségű nem zetet jelent! Tudjuk, hogy elsősorban hazánk te rü le té t kell 
megismerni, s ennek m egoldását kell szorgalmaznunk ingyenes 
tanulm ányi utak megszervezésével, de ezzel párhuzam osan m eg kell 
valósítani külföldi kapcsolatainak kiépítését, cseretanulm ányutak 
m egszervezését is, m ert ez a m agyar nemzet európai hivatásához 
hozzátartozik. A külügyi osztály egyik elsőrendű feladata lenne e 
m unka elvégzése. Erős a hitünk, hogy külföldi tudom ányos kapcso
lataink kiépitője, m ostani nagy kultuszm iniszterünk tám ogatná a 
tanítóság ilyen irányú kezdeményezését, m ert egészen világos, hogy 
nemcsak az egyetemi tanároknak van szükségük külföldi tájékozó
dásra, de a m agyar tanítóknak is látni kellene, hogyan áll a nép
oktatás, a tanítóság ügye külföldön. M it lehetne m egvalósítani 
nálunk is, melyek pótlása lehetne legerősebb feladatunk. Ilyen 
összehasonlítás nagyon szép ösztönző hatással lehetne a szépet, jót 
m indig szívesen megvalósító tanítóságunkra. Ha az állam szükséges
nek ta rtja  a munkások, iparosok, leventék, diákok, egyetem i tanárok, 
orvosok, stb. külföldi tanulm ányútjá t, akkor nem kell bizonyítani, 
hogy erre fokozottan szüksége van a néptanítónak, aki a maga 
élm ényeit száz és ezer embernek, de legtöbbször a nem zedékek egész 
sorának fogja átadni. — De a m űvelődni vágyó m agyar tan ító  figye
lemből is m egérdem elné a jól végzett m unka jutalm azását jelentő 
utazást, m ert nehéz körülm ények között is nagy lelkesedéssel végzi 
nem zetépítő m unkáját. Egész bizonyos viszont az is, hogy fokozott 
lelkesedéssel és m unkával hálálná meg egy-egy ilyen egész életre 
szóló lelki élményt.
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Egy-egy baráti- és rokonországban já r t tanító a legjobb propa- 
gátora lesz annak az országnak, m elynek vendéglátását élvezte. 
Tehát nemcsak kölcsönösségből, de jól felfogott érdekből is tám o
gatnák a baráti- és rokonországok a m agyar tanító tanulm ányútját. 
Viszont az ittjá r t külföldi vendégtanítók százak és ezrek szívébe 
fogják beoltani a m agyar föld és nép szeretetét. Szervezzük m eg 
a kölcsönös nyaralási stb. akciót. Pl. júliusban egy-egy m agyár 
tanítócsalád lát vendégül egy-egy idegen, m ondjuk ném et tanító t, 
augusztusban, vagy a következő vakációban pedig a vendégek lesz
nek a m i vendéglátóink Németországban. Ugyanígy lehetne olasz, 
stb. nyaralási akciót is lebonyolítani. Sőt a vidékek szerinti és egyéni 
kívánságokat is figyelembe lehetne venni, m ert a Szövetség így 
bonyolítaná le az akciót.

A külügyi osztály, szeminárium feladata lenne a külföldi tanítói 
lapokkal való csere és fordítás lebonyolítása. így állandóan tájéko
zódhatnánk a különböző országok népoktatásának alakulásáról, e lért 
tudományos, stb. eredm ényeiről s ugyanakkor saját eredm ényem 
ről is megbízható képet kaphatna az érdeklődő külföld. Szép fel
adata volna még a kölcsönös tudom ányos- és ism ertető-előadások 
megszervezése Budapesten, Bécsben, Rómában, Berlinben stb. M ind
já r t eloszlathatom az esetleges kétségeket is. Tanítóságunk Istennek 
hála, igen nagy százalékban beszéli, é rti a ném et nyelvet. Tekin
télyes a szláv, román, olasz nyelvet beszélők száma is. Igv a baráti, 
szomszédos és rokon népekkel nagyobb nehézség nélkül tudnánk  
érintkezni. Viszont a m agyar tanítóság is rendelkezik nagyszerű 
írókkal, pedagógusokkal, művészekkel, előadókkal, akik akár a m a
gyar irodalomról, akár M agyarországról, akár a m agyar népoktatás
ról kitűnő előadásokat tudnának tartan i. Még él a világháborús 
tanítónem zedék. Ezrek és ezrek tudnak  a kisebbségi nyelvű tan ítók
kal együtt idegen nyelvet, s tekintélyes azoknak száma is, akik több 
nyelvet beszélnek. A hivatalos szervezeteken kívül szám íthatnánk a 
külföldi kapcsolatokat ápoló társadalm i egyesületek: a Külügyi T ár
saság, a Turáni Társaság, a M agyar-Nippon Társaság stb. tám ogatá
sára, sőt az egyes egyetem ek külügyi, kisebbségi szem inárium ainak 
segítségére is. A M agyar Tanítók Művészköre erősen hiszi, hogy a 
szövetségek megérzik ennek a gondolatnak nagy horderejét és 
valóraváltják  a felm erült eszmét. Bebizonyították, hogy a tanítóság 
e téren  is a maga lábán jár, m egértik  a kor szellemét és tek in teté t 
a haza szent határain  is tú l emelik, hogy m indazt az emberi hala
dást, am it idegen népek produkálnak, m egvalósíthassák a sa já t 
népük javára, ugyanakkor pedig a m aga nagyszerű eredm ényeit 
m egism ertessék a világgal s ezzel is hozzájáruljanak más népek bol
dogulásához, kölcsönös megismeréséhez, megbecsüléséhez és m eg
szereléséhez. Ez pedig maga a béke, a dolgos haladás. Ennél pedig 
szebb célt elképzelni lehetetlen.

A M agyar Tanítók Művészköre, a Tanítóírók és Költők Bokré
tá ja  felajánlja  a maga teljes segítségét, m unkatervének m egism er
tetését és m egvalósításának eszközeit.

K önnyű László.
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Pályázati hirdetmény
az egyéves ném etnyelvi tanítói továbbképző tanfolyam ra való fel
vétel tárgyában.

Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszternek 
62.437/1941. V-3. számú rendelete alapján.

Abból a célból, hogy a ném et tanítási nyelvű  népiskolákban a 
jövőben megüresedő tanítói állások betöltésénél kellő számban á ll
janak rendelkezésre m egfelelően képzett tanítók, a tanító (nő) 
képző-intézetekben m űködő ném etnyelvű  előkészítő tanfolyamokon  
szerezhető képzettség kiegészítésére, a 18.969/1937. ein. B számú 
rendeletem  alapján az 1937. szeptemberében Budapesten felállított 
egyéves ném etnyelvi tanítói továbbképző tanfolyamra az 1941/42. 
iskolai évre is 20 férfi- és 10 nőhallgatót veszek fel, akik közül a 
ném et tannnyelvű iskolák tanulóinak vallási megoszlása arányában 
25 róm. kát., 5 pedig ev. vallású lesz.

Pályázhatnak olyan állástalan okleveles tanítók és már állás
ban lévő, de magyar tanítási nyelvű  állami iskoláknál működő se
gélydíjas tanítók, akik a sikeres továbbképzéshez kellő alapul szol
gáló ném etnyelvi készséggel rendelkeznek. A  hozzám cím zeti és 
szabályszerűen bélyegzett kérvényeket a tanfolyam  vezetőségéhez 
(V ili., Szentkirályi-u. 47. sz.) folyó évi augusztus hó 1-ig kell be
küldeni, az alábbi m ellékletekkel:

1. születési anyakönyvi kivonat,
2. a tanítói oklevél közhitelű másolata, (állásban levőknél: m ű

ködési bizonyítvány)
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány,
4. helyhatósági bizonyítvány a szülők vagyoni helyzetéről és 

családi körülm ényeiről,
5. hatósági orvosi bizonyítvány,
6. a folyamodó rövid életrajza.
A felvétel a folyó évi szeptem ber hó elején tartandó felvételi 

vizsgálat alapján történik. A vizsgálat helyéről és idejéről a folya
m odókat a tanfolyam  vezetősége értesíti.

Az egymást követő két napon tartandó felvételi vizsgálat írás
beli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgálaton neveléstani vagy 
m ódszertani tételt kell kidolgozni, ném et nyelven, szótár nélkül, két 
óra alatt. A szóbeli vizsgálat anyaga:

a) fordítás m agyarból ném etre,
b) szabad beszélgetés ném et nyelven a népiskola tanítási 

anyagából.
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Az a pályázó, akinek a dolgozata a k ívánt m értéket nem  üti 
meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A felvételi vizsgálat d íj
talan.

A felvétel csak akkor tekinthető végérvényesnek, ha a tanító 
édesatyjának, illetőleg gyám jának aláírásával m egerősített n y ila t
kozatban kötelezi m agát egyfelől arra, hogy a tanfolyam  elvégzése 
u tán  legalább 5 évig ném et tanítási nyelvű népiskolánál alkalm azást 
vállal, illetőleg működik, másfelől arra, hogy ha a tanfolyam ról saját 
elhatározásából kim aradna, akkor a kim aradásig élvezett ingyenes 
ellátás költségeit az állam kincstárnak visszafizeti.

A fe lve tt férfihallgatók a Ferenc József Tanítók Házában (Buda
pest, V III., Szentkirályi-utca 47. sz.), a nőhallgatók a Péterfy Sán- 
dor-Leányotthonban (Hegedűs Sándor-utca 15. sz.) tárcám terhére  
ingyenes ellátásban részesülnek (szállás, élelmezés, mosás). Ezen
felül valam ennyi végérvényesen fe lve tt állástalan tanító hallgatót 
egyidejűleg a szabályszerű illetm ényekkel próbaszolgálatos segély
díjas állami tanítói minőségben fogom  alkalmazni és őket az 1941/42. 
iskolai évben szolgálati beosztás gyanánt a tanfolyam ra fogom be
rendelni.

A  felvett hallgatók kötelesek az előadásokon és a gyakorlati 
kiképzési órákon pontosan megjelenni, esetleges m ulasztásaikat sza
bályszerűen igazolni és a Tanítók Háza, illetőleg a Leányotthon sza
bályzatához m inden tekintetben alkalmazkodni.

A kik  a tanfolyam ot elvégezték s a befejező vizsgálatot sikerrel 
letették, erről bizonyítványt kapnak, am elynek birtokában az állás
talan tanítóknak a legközelebbi kinevezési lehetőség m egnyíltával a 
ném et tanítási nyelvű  népiskolánál már 4 havi ténylegesen teljesí
te tt próbaszolgálatos segély díjas tanítói m űködés után  is (1943. ja
nuár 1.) megfelelő minősítés esetén, helyettes tanítói kinevezésre, 
illetőleg megválasztásra lesz igényük. A m ár állásban lévő segély- 
díjas tanítóknál pedig a tanfolyam on tö ltö tt idő az előlépés szem
pontjából beszámít.

A Pályázati H irdetm ény feltételeiről egyébként a Néptanítók  
Lapja május 15-i száma (462. oldal) n yú jt részletes felvilágosítást.

Budapest, 1941. évi június hó 25-én.

M. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter.

A z  Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztálya módot ad 
minden szülőnek, hogy gyermekei számára megalapozott 

jövőt biztosíthasson !
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KÖNYVISMERTETÉS
„Montessori lélektana és didaktikája.“

A rendszer lélektani és didaktikai vázlata és összehasonlítása 
az újabb irányokkal. (Közlemények a Ferenc József-tudom ányegye
tem  lélektani intézetéből.) Irta: dr. Garai József tanítóképző-inté- 
zeti tanár.

Lapunk m unkatársának e könyve korábbi — Montessori rend
szerének erkölcsi nevelési elveivel foglalkozó — műve u tán  a rend
szer lélektani alapjának m egadásával a M ontessori rendszerére jel
lemző didaktikai és m ódszertani problém ákat teszi vizsgálat tárgyává 
és jellemző felfogását és gyakorlati e ljárását összehasonlítja az újabb 
eljárásokkal. Végül pedig levonja belőle m indazon következtetése
ket, m elyek a kisdednevelésre, illetőleg a népiskolai oktatásra 
levonhatók.

Az L, Bevezetés c. fejezet u tán  a könyv II. fejezetében „Mon
tessori és az újabb pedagógiai irányok“-ról szólva, m egállapítja dr. 
Garai, hogy M ontessorinál nem em elkedett tudományos szívonalra 
a pedagógia, m ert 1. nincs meg az egy alapelvből való levonható
ság, 2. vitatható, hogy saját magából igazolja-e mindazon ism ere
teket, elveket, am elyeket ad. Ugyanis oly erős a lélektani és hygi- 
énei szempont, hogy a „tudom ányos önállóság“ veszélyeztetett nála. 
Montessori az új iskola képviselői közül azokhoz tartozik, akik a 
nevelésre vonatkozó ism eretek m egalapozásában világnézeti, érték 
elméleti és egyéb filozófiai szem pontokat nem  tartanak  szükséges
nek, akik teljes egészében gyakorlati ism eretek összességének ta r t
ják a nevelésre vonatkozó ism ereteket. A filozófiai problém ákat 
saját bevallása szerint kerüli; nem ta rtja  azt lényegesnek, hogy mit 
tartunk  mi nevelésnek, tanításnak, hanem  azt, hogy hogyan végez
zük el e m unkánkat a valóságban.

A III., A rendszer lélektani alapvetése c. fejezet 1. összehason
lítások cím a la tt vizsgálja Montessori rendszerét s m egállapítja, 
hogy M ontessori a régi lélektan hagyományos felosztását a lelki 
élet te rü letére  elfogadja. A lelki élet részeinek (értelem, érzelem 
és akarat) az ism eretszerzésben való fontosságát hangoztatja. 2. Az 
oktatás egészségügyi követelései, c. fejezet ism erteti, hogy Montes
sori orvosi m ivoltából következik, m iszerint többször ír a nevelése
dé különösen az iskolai oktatás egészségügyi követelm ényeiről is. 
M egállapítja pl., hogy az újabban fejlődésnek indult gyerm ektanul
mányozás sok kísérletnek, antropológiai, pszichológiai, pedagógiai 
kísérletnek veti alá a gyerm eket. így lehet tanulm ányozni a gyér-
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m ek m egerőltetését, elfáradását. Montessori szerint m inden ilyen 
k ísérle t erőfeszítést kíván és így fáradságot okoz. Szól a fejezet az 
iskolai hygiénéről s az egyes tárgyak  kifáradási koeficienseiről.

Érdekes fejezet foglalkozik itt 3. A tanulásra való előkészítés
sel és szellemi m unkával. Ebben ism erteti M ontessori — tudom á
nyos kísérletek alapján kiválasztott — tanítási eszközeit és azok 
használatát. Szó van itt a 10— 10 hengerből álló sorozatról, am e
lyek három  csoportban két, három  vagy egy irányban változnak 
s a gyakorlat abból áll, hogy a hengereket helyükről kiemelik, 
összekeverik, m ajd ú jra  helyükre visszahelyezik a gyerm ekek. 
A három féle: 10 zöldre, 10 barnára s 10 pirosra vagy dm -enként fel
váltva kékre és pirosra festett rúdból tornyot, lépcsőt épít a gyer
mek, vagy orgonasíp m ódjára sorakoztatja fel. V annak a tapintás- 
és hőérzék, a súlyérzék, az ízlelés, a látás,, hallás, stb. nevelésére 
szolgáló különböző készülékek.

Montessori eljárásának hibája az, hogy az egyes eszközökkel 
csak egyféleképpen játszhatik  a gyerm ek s ez a gyakorlatok elszige
teltségére vezet, ami term észetellenes, m ert a term észetben soha
sem  érnek bennünket elszigetelt érzéki benyomások. De Montessori 
rendszerével mégis tud  a gyerm ek az önnevelés ú tján  haladni. A 
vezetőnőnek segítenie kell a gyerm eket, anélkül, hogy helyette va
lam it is megtenne. Rendezze be a gyerm ek környezetét a fejlődést 
elősegítő eszközökkel. További dolga: várni, megfigyelni.

A szellemi m unka feltételei, görbéi c. fejezet érdekes grafiko
nokkal világítja meg a gyerm ek foglalkozásában a m unka és nyu
galm i állapot közé eső foglalkozás jellemző alakulását, az ezek' alap
ján  m egállapítható fejlődési fokokat, átlagtípusokat.

IV. Az oktatás módja. A figyelm et illetőleg pedagógiájának 
alapja, hogy a gyerm eki léleknek a megfelelő tárgyakkal meg kell 
adni a szükséges lelki táplálékot s a fejlődés szabadságát pedig biz
tosítani és tisztelni kell. Foglalkozik azután a m egértéssel s benne 
az akaraterő  szerepével. M ajd az értelem  alatt Montessori a m eg
fontolt, összekapcsolt vagy ismét visszatérő tevékenység m egindí
tó já t rajzolja meg. Fontos itt az, hogy nem azt a gyerm eket ta r tja  
okosnak, aki álalában sokat m egért, hanem  aki gyorsan megért. 
M ontessori szerint az ő tanszereivel végeztetett gyakorlatai azért is 
alkalm asak az értelem  fejlesztésére, m ert ránevelik  a gyerm eket 
arra, hogy a tárgyaknak egymáshoz való viszonyát gyorsan fel
ism erje, valam int az elkövetett hibát és azt javítsa.

Dr. Garai megjegyzi erre, hogy nem a gyorsaság, hanem  a 
gondolkodás milyensége jellemzi az okos em bert. Mivel a láto tt 
világ a gyerm ek szám ára jól tagolt alakokkal bíró világ is egyúttal,
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a valóságnak Montessori szerinti gyakorlatokkal való helyettesí
tésére szükség nincsen.

Montessori a tanítás fokozatainál különbséget tesz beavatás és  
tanítás között. „Az érzékfejlesztő gyakorlatok kivitelében hárm as 
követelm énye van: a megfelelő környezet létesítése és ápolása, az 
elm élyedten dolgozó gyerm ek békében hagyása és végül a csele- 
kedtetve nevelés és tanulás biztosítása“ .

Az V. fejezet a m ódszertani kérdések címét viseli. A Montessori 
otthonok gyerm ekei az érzékfejlesztő gyakorlatokkal m ár közvetve 
előkészültek arra, hogy a m űveltség alapelem eit: az írást, olvasást, 
számolást elsajátítsák. Az ő m ódszertana ma m ár nemcsak az elemi 
fokú ism eretek átadására van kidolgozva, hanem  a középfokú okta
tásnak is csaknem valam ennyi tárgyára. A hatéves kor előtt meg
tan ítja  a gyerm eket írni, olvasni, számolni. Módszere m echanikus 
volt. Ism erteti a könyv e m unka fokozatait, a rajzolást, írásjegyek 
elsajátítását, a m agán- és mássalhangzók m egtanítását, a szóalko
tást. Az írás m egtanításához szükséges idő a négyéves gyerm eknél 
az előgyakorlatokkal együtt átlag 1— IV2 hónap. Akik félévig írnak,, 
azok írása teljesen olyan, m int a harm adik elem isták Írása. Mon
tessori szerint a vonalelem ekre való bontás, illetőleg az azokból 
való felépítés a folyékony írás legnagyobb akadálya. Azért egy
szerre a teljes betű leírását tanítja. Előkészítő gyakorlatai olyanok,, 
hogy nincs nála szükség a szótagolva való olvasásra. E ljárása gon
dolatkeltő és érdemes arra, hogy elemi fokon oktatásunkban, hazai 
viszonyaink között megpróbálkozzunk vele, vagy egy-két gyakor
lati fogást alkalmazzunk azokból. Érdekes szám olástanításának 
m enete is.

Dr. Garai tudományos m ódszerrel, nagy felkészültséggel vilá
gítja  meg Montessori eljárásának lélektanát és d idaktikáját. Köny
vének m inden tanító nagy hasznát veheti s Montessori rendszerét 
és az újabb irányokat Összehasonlító fejtegetéseit továbbképzése 
szám ára hasznosíthatja. így nagy nyereséggel olvashatja a könyvet 
mindaz, aki nevelő-oktató m unkáján gondolkodik, aki tudatosan él 
hivatásának s haladni és fejlődni akar. Jelentősége van könyvének 
azért is, m ert mi m agyarok túlságosan egyoldalúan a ném et peda
gógia emlőin nevelkedünk. Kell, hogy újabb kapcsolataink alapján 
is érdekeljenek az évszázados olasz művelődés eredm ényei és össze
hasonlítva azokat a mi viszonyainkkal, hasznos m egfigyeléseket 
nyerhessünk belőlük.

Ebben jár előttünk értékes ú tm utatással m unkatársunk ú j 
könyve, mely a szerzőnél, Sopronban, 2 P  80 fillérért kapható.

S.
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„Szülői értekezletek és szülők látogatása“ —  szerkesztette Bene 
Bajos. A nyári szünetben új tanévre készülő magábaszállás, elmé
lyedés közben sor kerül a szülői értekezletek elgondolására is. Nem
csak azért foglalkozunk vele, m ert rendelkezés van annak tartására , 
hanem  azért is, m ert m inden céltudatosan haladó nevelő meg van 
győződve a szülői értekezletek fontosságáról. Ugyancsak feladatunk 
a szülők látogatása is hasonló nevelői célból. Talán a m unka e ré
szére nyílik alkalom még a nyári szünidőben is. így jókor készült 
el, ha most jelent is meg Bene Lajos új könyve. Szól általában a 
szülői értekezletekről, a szülők látogatásáról. M ajd közöl bevezető 
előadást s tovább 24 előadást a családi és iskolai nevelési kérdések 
legkülönbözőbb ágazataiból. Széles terü letre  világítanak rá  az egyes 
előadások s bő anyagot nyújtanak a tanító szám ára a szülői érte- 
kezleti előadások céljára. Könnyű a gondosan kidolgozott előadá
sok anyagát alkalm azni a helyi viszonyokhoz s így azokat felhasz
nálni bárm ely iskola m unkájában, a szülők iskolájában. A könyv 
kapható: Bene Lajos ny. tanügyi titkár, Szolnok, Liebner-utca 16. 
sz. alatt. Ára 3 P. S.

A soproni evangélikus népiskola értesítője Polster Rezső igaz
gató szerkesztésében jelent meg m agyar és ném et nyelven az 1940/ 
41. tanévről. „Észak-Erdély, Délvidék — Felderül a m agyar ég!“ 
címen m egnyitó értekezés foglalkozik hazánk újabb megnagyobbo
dásával. A tanítói kar s a fenntartó  hatóságok adatai után változa
tos beszámoló foglalkozik az iskola életével, vallásos, hazafias neve
lési m unkájával, am elynek szép bizonysága Szombat M argit VIII. o. 
tanu ló  „Visszatért Délvidékünk“ c. lelkes költeménye, amit az érte
sítő közöl. Az értelm i, esztétikai és testnevelés ism ertetése u tán  szól 
a szegény tanulók segélyezéséről s tájékoztatót közölve a kövekező 
tanévre tartalm azza a növendékek névsorát és a végén azok statisz
tiká já t.

A budapesti Deák-téri evangélikus testvéregyházak 1940/41. 
tanévi fiú- és leányiskolái értesítőjét Gadányi János igazgató szer
kesztette. Lelkes bevezető cikk foglalkozik az év elején 40 évi 
m unka u tán  nyugalombavonuló Dex Ferenc tanító  m űködésével s 
meleg hangon m élta tja  az ő értékes pedagógiai és társadalm i m un
kásságát. Adatokat közöl a tanév történetéhez s ism erteti időrend
ben a m unka kezdetét, menetét, végét s a tanulók számát, névsorát, 
statisztikáját. Közli az értesítő Dex Ferenc képét is.

A győri egyházközség népiskoláinak évkönyvét Weltler János 
igazgató szerkesztette. Bevezető cikk emlékezik meg Gróf Endre 
ny. győri tanító  elhuny tárói, aki 51 évi tanítói működéséből 42 évet 
tö ltö tt a győri népiskolában. A fenntartó- és tanító testü let adatai 
u tán  az Igazgatói jelentés foglalkozik a nem zeti eseményekkel, az 
iskolai év eseményeivel, a nevelés, oktatás széleskörű m ozzanatai
val. Külön jelentések ism ertetik az iskola felszerelését, könyvtárát, 
a cserkészapród m unkát, a leányok ifjúsági m unkáját. Statisztika, 
tanulók névsora részletes osztályzatokkal s tájékoztató az évkönyv 
további anyaga, közölve a címlapon az iskola képét, m ajd  Gróf 
Endre arcképét és az iskolai zuhanyfürdő képeit.
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A dunántúli evangélikus egyházkerület soproni líceumának és 
tanítóképző-intézetének évkönyvét az 1940/41. iskolai évről Rozson - 
dai Károly szerkesztette. Az évkönyv az igazgatónak Erdély vissza
térésekor ta rto tt tanévnyitó ünnepélyen elm ondott beszédével kez
dődik s továbbra is állandóan nyomon követi a nagy történelm i 
eseményeket. Szomorú kép állítja  elénk Teleki Pál és Csáky István 
elhunyt állam férfiak alakjait, am int a m ásodik bécsi döntéskor a 
térképet tanulmányozzák. Az elhunyt Grieszhaber Endre Henrik 
majosi igazgató-tanítónak is meleg elismerő sorokat szentel az év
könyv, m int az intézet régi, nagyon hűséges tanítványának. A Ká
rolyi-féle bibliafordítás 350 éves évfordulójáról megemlékezve 
„Félszázados küzdelm ünk az új épületért“ címen közöl részletes 
beszámolót arról, m ily hosszú idő óta vajúdik az épület m egújítá
sának kérdése. Hivatalos adatokkal igazolja a hosszú, sokáig meddő 
küzdelm et s annak egyes állomásait figyelve, bám ulva látjuk , m eny
nyiféle terv, elgondolás m erült föl ez in tézet új elhelyezésével, 
építkezési ügyével kapcsolatban. Nagy örömm el olvassuk az 1938. 
évi soproni egyházkerületi közgyűlés elé terjesz te tt püspöki jelen
tésből a megvalósulás ú tjának  első komoly, biztos jelét, a 300.000 
P-s államsegély első részletének kiutalásáról szóló bejelentést. így 
kerül az építkezés ügye a komoly m egvalósulás útjára, am it bizto
sít az, hogy Sopron város 1940 szept. 5-iki közgyűlése határozata 
értelm ében a meglevő épület és telek átengedése ellenében az épít
kezést szintén 300.000 P-vel tám ogatja. B em utatja  az évkönyv a 
tervezett új épület kism intájának m adártávlati, valam int távlati 
képét. W inkler Oszkár építészmérnök m ár jóváhagyott tervei alap
ján készülő épület képe egy valóban nagyszabású, a messze jövő 
számára létesülő, korszerű építkezés lenyűgöző kivitelét és ará
nyait á llítja  a szemlélő elé.

Az évkönyv további adatai az intézetben folyó nevelő és ok
tató m unkáról sokoldalú és részletes beszámolót nyújtanak. Akár 
az év tö rténeté t figyeljük, akár a tanári tes tü le t tudományos, isko- 
lánkívüli m unkásságát, akár az intézet különböző egyesületi alaku
latainak m unkáját, akár a rendszeres tanítási m unkát, azt találjuk, 
hogy a régi, egyáltalában nem korszerű s nem  megfelelő épület 
kereteiben, annak szűkreszabott korlátái között is valóban kor
szerűen végzi ez az intézet a maga nevelő-oktató m unkáját s a ha
gyományos régi kiváló szellem — új eszmékkel párosulva — át
hatja  e feladatkör m inden m unkását s így valóban h ivato tt ez az 
ősi intézet arra, hogy mielőbb új hajlékot kaphasson s abban vé
gezze áldásos tevékenységét.

Vizsgák és évzáróünnepélyek az elemi iskola I—VIII. osztá
lyában. Összeállította: Tóth Nándor igazgató-tanító, iskolafelügyelő. 
Szeged, M agyar Ünnep könyvkiadóvállalat kiadása, ára 3.— P. Az 
újabb helyes padagógiai irányzat a régi vizsgák helyett a vizsgái 
évzáróünnepélyt helyezi előtérbe, ezt k ívánja tanügyi felsőbbsé
günk is, valam int a Tantev és U tasítás szelleme. A régi hosszadal
mas leckemondásszerű feleltetés helyett összekapcsoló s az iskolai 
m unka széles terü letén  áthaladó, áttek in tést nyújtó  ünnepies be
m utatót kell rendezni az évzárás alkalm ával. Nem m inden tanító
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gyakorlott abban, hogy különösen nagyobb előkészület nélkül, 
csak úgy kapásból, hü és érdekes, vonzó képet tudjon rajzolni szó
rakoztató s a szülőket is kielégítő form ában az egy évi m unka terü 
letéről. Ebben a m unkában nyú jt nagy segítséget Tóth Nándor 
könyve. Az I. osztálytól a VIII. osztályig m inden fiú- és leányosz
tály  szám ára találunk benne vizsgái tervezeteket s közöl ilyent az 
osztatlan iskolákra is. A tervezetek a helyi viszonyok szerint módo
síthatók. Ú tm utatással, versekkel, beszédekkel is szolgál s egy 
páros jelenet is van a könyvben. B ár ism ertetésünk — a könyv 
késői megérkezése m iatt — a tanévzárás utáni időre m aradt is, 
mégis szolgálatot kívánunk tenni azzal, hogy tan ító társaink  figyel
m ét e gyakorlati értékű s jó pedagógiai készültséggel összeállított 
m unkára felhívjuk. S.

Tárogató*
(Irta: Missuray-Krúg Lajos.)

Csípős éjszaka hideg szele zurbolja az őszi avart. A folyós, 
nyúlós ködben szomorúan égő tábortüzek fénytelen szeme sápad . . . 
Sistergés. Füstgomoly. Pattogó tűz. Tótföld és E rdély  űzött fiai 
darvadozón gubbasztanak az alföldi rónák szülötteivel a nyugati 
parázs k ö rü l . . . Sűrűn szaladgálnak a futárok. Rövid jelentések. 
Pattogó parancsszavak. Hangos m oraj zúgja körül a tábort. Élénkül 
a mozgás. Új felkelőcsapat érkezik. Csattogás. Megkezdik a fegyve
rek g ú lázásá t. .  .

Fátyolozott, de melegcsengésű hangon mesél az egyik tanár
ember: „W im m ernek  h ívták, felsőlövői pap volt. K ardot kötött az 
oldalára, ha prédikálni m ent a szószékre. Jellachich bán  ellen lází- 
totta a ném et anyanyelvű m agyarokat. Mikor Perczel Ozoránál 
szétverte Jellachich gróf seregét, ezen a vidéken hullám zott végig a 
m enekülő társaság. Igazi horda! A nők elm enekültek előlük az erdők 
sűrűjébe re jte tt barlangokba. Ha gyereket találtak valahol: lánd
zsára tűzték  és úgy égették m eg a tábortüzek fölött. A gyűrűs u jja- 
kat a ' gyűrűvel együtt vágták le. Kónynál 8 em bert kötöttek fel 
egyszerre. Ezért volt népítélet, amikor a kónyi községháza börtön
a jta já t betörte  a nép és a 48 foglyot kardélre hányta. A „Bach- 
korszak” a 48 ,..mártírt“ díszsírhelyre tem ette és a kőszegi tem e
tőben még ma is áll a bronzemlék: a hatalm as haldokló oroszlán. 
Ez a derék nép óriási vérdíj fejében sem árulta  el az osztrák 
kopóknak W immer tartózkodási helyét. Védte, rejtegette, takargatta  
a kíváncsi és áruló szemek elől a bujdosó papot.

* M utatvány a szerzőnek újabb, bővített k iadást ért m űvéből, „A nyugat- 
magyarországi felke!és”-bői a nyugati felkelés tizennyolcéves fordulóján.
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. . .  És ez a hazafias szellem hatja  át ma is ennek a vidéknek 
becsületes gondolkodását. De ezeket az em bereket meg kell érteni! 
M inden idegennel szemben bizalmatlanok. Az osztrák „propaganda- 
almabor” csak a csőcselék, a csempészek hangját hozta meg! A pol
gárság m indig id eh ú z o tt. . . ”

Az egyik csoport dalba kezd: „Hazám, hazám, hazám!”
Az első ütem ek után  izmosul, szétterül a hang, m ajd követelőn, 

szám onkérőn szárnyal, hömpölyög a tüzek fölött s egyszerre az egész 
tábor rázendít, rázúg, m int egy oldalbaütött méhkas:

„Bitangok tépik szét testedet, bitangok gyalázzák szent neved! 
Nem , nem  soha! Nem , nem soha!”

M ilyen különös hatást vált ki m ost is ez a fanyar, ős-zam atú 
dal. O tt csendült fel először az egyik szibériai m agyar fogolytábor
ban. Karácsony éjjel! Titokban gyakorolta a hadifogolydalárda. 
M eglepetésnek szánták. Ott született meg az átok-földön: a szövege, 
a dallam a, az ereje! Igazi szívdallá nőtt meg, hiszen úgy is szakadt 
ki a szívekből! . . . Igen, így hangzott fel, csengett, sikoltott, dübör
gőit, zúgott, jajgatott, harsogott végig először is: esettfejű  hadi
foglyok karácsonyán.

. . .  És zokogásba fú lt az egész ünnepély! A szibériai hómezők 
karácsonya. A m agyar balsors felszakadt vádja zokogott, s írt fel 
ta lán  akkor is benne, az ázsiai bölcső mellett?! . . .

Hány Szibériát já r t  öreg felkelőnek tö rt most is könnybe a 
szeme! Eszükbe ju to tt a tegnapok szomorú karácsonya? Vagy a 
holnap: a nincstelenség, hontalanság, rem énytelenség, kenyértelen- 
ség fekete karácsonya?! . .  .

Ültéből hirtelen  felugrik egy sápadtarcú fiú. Bajtársai fogják. 
Szeretnék visszarántani helyére. De m ár nem lehet!

„Nyugat fizettél! Így fizetsz te mindig a magyarnak!!?”
M egforgatja feje felett tárogatóját. Elcsendesül minden. Oda

figyelnek.
. . .  És felbúg a tárogató hangja: „Nagym ajtényi síkon letörött 

a zászló ..
Szegény székely gyerek! A rőt fényben izzanak a szemei. Egész 

a lak ja  olyan, m intha a tábortűz lángja elkapta volna a íelkét, hogy 
m ost még egyszer égnek lobogtassa, — m ert azután úgyis elszürkülő 
zsarátba simul be itt m inden. Abba rogy a lélek hite, m inden, 
m in d e n . . .

Elhallgat. Kínos a csönd. Szinte hallani nyögését. Krákogó 
hangok. Ideges mozgolódás.

Ű jra  ajkához emeli tárogatóját.
Nótába kezd? —  Nem!
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Megcsókolta . ..
U tána hisztérikus, a lélek legmélyéből kikínlódott hangon, el- 

csuklón, lázas-színtelenül szótagolja:
— Vesszél te is!
Egyetlen lendülettel térdéntöri tárogatóját. A lángok közé 

dobja!
Ügy fogják vissza, hogy utána ne ugorhasson ő is . .  . 
N agym ajtény Nyugaton.

Álom és valóság.
(A lévita dala )

Gyermekkorom édes, fehér álma 
M intha most is itt, előttem állna.
Büszke, gazdag főúr voltam benne,
Aki mindent csak másokért tenne.
Ü ldött, szegény, nyom orult és árva 
Mind főúri palotám at járta.
Én csak adtam. K ét m arokkal szórtam 
K enyérkarajt, garast, ruhát — csókkal, 
Szívvel — m indent kincsesemből rájuk. 
Kielégült fázó testük, szájuk,
Közben boldog, szent örömmel néztem, 
M int apad meg értük  kincsem, pénzem.

Felébredtem  nagyszerű álmomból. 
Országúton — hol az élet tom bol — 
Rongyban, fázva találtam  meg magam. 
O tt volt nálam  m inden kincsem, javam: 
Vándorbotom — jó apám farag ta  
S kenyérszerző ú tra  nekem  ad ta  —
A tarisznya —  édesanyám hagyta 
És az ú tra jól tele is rak ta  —
A lantom is — úgy találtam  régen, 
M ikor egyszer égből áldást kértem . 
Énekelve, pengetve a h ú rjá t 
Járom  most az élet koldúsútját.
Rongy gúnyában, fáradt testte l é lek ... 
Csak kacagd ki szép álmomat, Élet!
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A zért... útam  vígasztaltan járom,
Hogy ráléptem , most m ár nem is bánom. 
Koldús vagyok, szegény vagyok, mégis 
Büszke, gazdag főúr vagyok én is!
Én vagyok a lelkek mecénása!
Gazdag, szegény, nyom orult és árva 
M ind-m ind az én kis portám at já rja  
És ott az én kincseim et várja!
Tarisznyám at kiürítem  szépen 
S szórom rátok — éhes, szomjas népem  — 
Mi benne volt: tudást, hitet, békét,
Lelkek vágyott ita lá t és étkét.
...a z tá n  búsult, szent örömmel nézem:
Mint fogy lassan el érettük  él’tem.

Ö rszigety Lajos.

HÍREK
Evangélikus tanítók a VII. fizetési 

osztályban. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a következő evangéli
kus tanítókat léptette elő a VII. fize
tési osztályba: Blaskovics Oszkár nagy- 
tarcsai, Deményíalvi Kálmán nyíregy
házi, Fiedler Nándor fancsali, Ober
länder János felsőcardói, Zsiray Jó
zsef várgedei, Kovács József egyházas- 
kozári, Bartolf András mezőberényi, 
W eil Henrik gyönki, Mészáros Gyula 
csóti, Pálííy Mihály beledi és Gats Sán
dor soproni tanítókat. E 11 tanerőn 
kívül még sok azoknak az igényjogo
sultaknak a száma, akik még mindig 
nem érhették el a hetedik fizetési 
osztályt.

A Julián Iskola-Egyesület a követ
kező evangélikus tanítókat tüntette ki: 
elismerő oklevéllel Szarvasi György 
tótkomlósi, Janurik M átyás szarvasi, 
Hutnik Jolán vanyarci, Balázs Sándor 
torvaj-lullatelepi, Felki Irén soproni, 
Buncsák József és Ném eth János györ- 
könyi, néhai Grieszhaber Endre Hen
rik majosi tanítókat; 50 P pénzjuta
lommal Becht Béla bonnyai, Patócs 
Géza csánki, Rohoska Jenő  szarvasi, 
Ádám Jakab murgai, Horvav Árpád 
gyönki, Markovics Vilmos bokori és 
H utílesz Endre rábafüzesi tanítókat.

Igazgatói cím. D. Kovács Sándor 
dunáninneni püspök f. hó 4-én Miha- 
lovics Pál szécsényi, Papp' János

nógrádi, Szügyi Géza egyházasdenge- 
legi és vitéz Tanády Andor béri kiváló 
tanítókat igazgatói címmel tüntette ki. 
Ezt a kitüntetést Salgótarjánban tartott 
esperességi gyűlés keretében dr. Csen- 
gödy Lajos alesperes méltató beszéd
del nyújtotta át a nevezetteknek.

Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Szíj László kispéc-kajári 
és Halmai Olivér sárszentlőrinci evan
gélikus tanító, képesített gyakorlóisko
lai tanítókat a székelykeresztúri áll. 
tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájához 
nevezte ki.

Oroszország földünk hatalmas biro
dalma, jóval nagyobb, mint a hold 
felszíne. Ezt az óriási országot ismer
teti szakszerű tollal Haltenberger Mi
hály a Búvár júliusi számában. A szép 
kiállítású folyóiratba cikket írtak még: 
Bicskey Jenő a várbeli siklóról, Rota- 
rides Mihály az akváriumban tartható 
halakról, Anghi Csaba Geyza a hadi
kutyákról, Mészáros József a horgász
eszközökről, Gáspár Gyula a magyar 
nyári egyetemekről, Bandat Horst a 
vad népek nyílmérgeiről, Gaál István 
a kardos lepkéről, Vargha Zsigmond 
Budapest testvérvárosairól. E cikkeken 
kívül számos tudományos hír és kép 
élénkíti a dr. Cavallier lózsef szer
kesztésében megjelenő gazdag folyó
iratot.
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KÁNTORI ROVAT* **
Tanfolyamunk hírei.

Kántori továbbképző-tanfolyam unk f. é. augusztus hó 19-én, 
kedden reggel veszi kezdetét. A vidékről jelentkezett kartársakat 
kérjük, hogy m ár 18-án estére érkezzenek meg Budapestre. Aki az 
elszállásolás dolgában a tanfolyam vezető közbenjárását igényli, az 
jelezze ezt a kívánságát mielőbb egy levelezőlapon (cím e közle
mény végén). A tanfolyam  m egnyitásának helyét és ó rájá t minden 
egyes jelentkezővel levelezőlap ú tján  fogjuk közölni. Az élelmezés 
kérdése a legegyszerűbben egyénileg oldható meg. Utazási kedvez
m ény dolgában forduljanak a kartársak a vasúti pénztárakhoz, vagy 
az utazási irodákhoz azzal a kérdéssel, hogy a Szent István-nap 
alkalmából nyujt-e  a vasú t az idén is kedvezményt?

A tanfolyam  aug. 26-ig, de esetleg közkívánatra aug. 29-ig ta r
tana. Az eddigi 8 jelentkezőn kívül m ég Papp Zoltán rákospalotai 
kartárs jelentkezett. A tanfolyam ot P e s k ó  Zoltán vezeti; előadók 
ra jta  kívül: K a p i - K r á l i k  Jenő és S u l y o k  Im re. A tanfolyam  
díja fejenként 5 (öt) P. Ezt az összeget a tanfolyam  megkezdésekor 
a tanfolyam vezető veszi át.

Megjegyezzük még, hogy am ennyiben a tanfolyam  m egtartása 
elé előre nem  látható rendkívüli körülm ények leküzdhetetlen aka
dályokat gördítenének: akkor erről az összes jelentkezőket posta 
ú tján  külön-külön értesíten i fogjuk. P e s k ó  Z o l t á n

Budapest, VII., Rottenbiller-utca 10.
*

A kórus is templom!
Irta: dr. Gárdonyi Zoltán.

Az orgonakarzat nem  valami idegentest, valam i területenkívü
liséget élvező hely a templom ban, hanem  annak szerves és nagyon 
fontos része. Hasonlóképpen az orgonás, az énekkar vezetője és 
tagjai szintén nem előkelő idegenek, hanem  az istentiszteleten részt
vevő gyülekezet tagjai. Mégis többhelyütt azt tapasztalhatjuk, hogy 
a kóruson tartózkodó em berek az istentisztelet a la tt nem m indig 
viselkednek ennek megfelelően.

Vegyük sorra a kórus látogatóit. Itt van először is a kántor, 
vagy ha jobban tetszik: „orgonás“ , vagy „orgonista“. Ő itt nem 
vendég, de nem is házigazda. Az istentisztelet zenei részének a

* E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán tanár címére (Sopron, Ev. Tanító
képző-intézet) küldendők.
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zavartalan  lefolyása az ő készültségén kívül igen nagy m értékben  
attól is függ, hogy teljes figyelem mel tud ja-e követni az o ltár és a 
szószék eseményeit. Hiba, ha ő az istentisztelet a la tt az énekes
könyv, vagy pedig preludiumos, ill. egyéb hangjegyek között bön
gészik. Az ilyesmi egyrészt a kellő előkészület h iányára vall, de 
azonfelül el is vonja a kántor figyelmét a liturgikus cselekmény 
m enetének a követésétől. Még nagyobb hiba, ha a kántor hajlandó 
a kóruson levőkkel beszélgetésbe elegyedni, még ha egészen sut
togva is. Amíg a kántor tartózkodik a rendbontástól, addig mások 
sem merészkednek effélét tenni a kóruson. A kántor jó példája biz
tosítja  a legerősebben a kórus fegyelmét. (Folytatjuk.)

*

Folyóiratszemle.
„Katolikus Kántor“, 1941 július. -— Pikéthy Tibor zeneszerző 

váci székesegyházi karnagyi m űködésének 25 éves jubileum a. —  
Az egri róm. kát. egyházzenei élet rövid jellemzése. — A „K ántor
szem m el“ c. rovatban a továbbképzés és a kántori javadalm azás 
kérdései kerültek szóba. — Egyházzenei főiskolai tanszaknak Pécsett 
leendő felállítását szorgalmazza K erényi János.

„Magyar Kórus“, 42. szám. —  Deák-Bárdos György: „Egy kar
vezető naplójából“ . Az énekkari m unka tervét jóelőre ki kell dol
gozni. Eredm ényt csak akkor várhatunk, ha a karvezető nem csak 
gépiesen, kötelességszerűen, hanem  lelkes odaadással végzi a m un
káját. Fontos az énekkar tagjaiban az együvétartozás érzését 
kifejleszteni. Tervszerű és alkalm i neveléssel a tagok liturgiái érzé
két is fejleszteni kell. — A hangjegym ellékletek közül Händel: 
„Jöjj, béke nyájas angyala“ szöveggel közölt ének-kettősét (zon
gora-, vagy orgonakísérettel), valam int de Monte: „M int hűvös 
érre“ szövegű szép vegyeskarát mi is felhasználhatjuk; m indkettő
ből egy-egy példány ára 60 fill., tíz darabon felül 8, ill. 15 fillér. —  
Különös örömünkre szolgál, hogy a m elléketek sorában Sulyok 
Im rének a „Te Deum “ ambrózián himnusz ősegyházi dallam a felett 
készült orgona-fantáziája is m egjelent. A kiválóan orgonaszerű, de 
am ellett technikailag nem nagyigényű, ú jszerű hangzású m ű ára 
1 pengő.

„Zeneközlöny“, 1941 július. — Árokháty Béla: „Psalterium “. 
Ezzel a címmel adta ki a szerző a francia zsoltárdallam ok ritm ikus 
alakját a saját összhangosításában. A jelen cikk válasz azokra a ki
fogásokra, amelyek a kiadvány ellen felm erültek. — Zalánfy Ala
dár: „Nyilatkozat“-ában azonosítja m agát Á rokháty felfogásával.

G.
Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.



K 0N W ISM E R TETES
F e r e n c z i  I s t v á n :  A m i t  j ó n a k  h i t t ü n k  a z  i s k o l á b a n  (baklövések). 

Ferenczi Istvánnak több —  a gyakorlati pedagógia köréből m eríte tt — 
m unkája között ez az új könyve is valóban a gyakorlati élet világába 
vezet és sok érdekes m egfigyelést t á r  elénk. K im utatja , hogy sok
szor m ennyire helytelen  utakon járunk , amikor közism ert dolgokat 
tanítva oly térre  tévedünk, ahol botlásokat követünk el, m ert va
lam it rosszul tudunk. A  könyv első fejezete „H ibák a nevelésben” 
címen szól a nevelés néhány valóban gyakorlati kérdéséről s a leg
inkább elkövetett hibákról. „Tanításiam  balfogások”, „Fonákságok 
a tan ításban” címen is érdekes összeállításban szögezi le a hibákkal 
szemben követendő helyes eljárást. „Baklövések a módszerben” a 
következő fejezet s azután a könyv legnagyobb fejezete: „Tárgyi 
tévedések” cím a la tt sorra veszi az egyes tárg y ak  keretén belül 
elkövetett leggyakoribb tárgyi h ibákat. Végül „szóm agyarázat” 
zárja be az érdekes m unkát, ahol kifejti, hogy a buzgó tanító  sok
szor nem  elégszik m eg a szó egyszerű fogalmi m agyarázatával, 
hanem  a szó eredetét is magyarázza, ami helyes eljárás, de i t t  sok
szor tévedésekbe esik. Felsorol azután ilyen példákat. A könyv 
valóban érdekes és értékes a haladó nevelőoktatás szempontjából s 
m éltó arra , hogy e lterjed jen  s a tan ító  könyvespolcára kerüljön.

D r .  T a k á c s  G y u l a  t a n ü g y i  s .  t i t k á r :  A népiskola igazgatása c. 
zsebkönyve az igazgatók, tanítók és iskolaszékek nélkülözhetetlen 
irányító ja. Beszerzését a vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr, az 
egyházm egyei és tankerü le ti főtanfelügyelőségek ajánlják. Kapható: 
UNIÓ nyom da és könyvkiadó szövetkezetnél, Komárom, N ádor-u. 
29. A ra csomagolással és portóval együtt 3.20 P.

„ T o r n á r a  f e l ! ”  —  Zenés, dalos tornajátékok, m agyar táncok, 
tornaünnepélyekre és vizsgákra. Teljes műsorok, be- és elvonulási 
tervek, indulók, 40 m agyarnóta és induló hangjegyével. Több ism ert 
gyakorlati tanító m unkája  nyom án szerkesztette Parragh  László. Ára 
3 pengő. Lapunk előfizetőinek 10°/o engedmény. M egrendelhető: 
M agyar Ünnep könyvkiadóvállalatnál, Szeged. Postafiók 18. sz. Pos
tatakarékpénztári csekkszámla 26.297. Portóm entes szállítás.

Az újabban sű rűn  megjelenő hasonló m unkák között is kiválik 
e könyvecske ügyes, gyakorlatias irányával. Tetszetős, m agyaros r it
musó gyakorlatok s ünnepi számok sorakoznak a valóban nagy rá 
term ettséggel szerkesztett m űben egymás m ellé. Az énekkel kísért 
m int m ás hasonló m unkákban ta lá l az ember. L eírásuk  s ennek alap
ján  m egtanításuk így gyorsan m egtörténik s kevesebb fáradsággal 
is tetszetős és valóban élvezetes ünnepi tornagyakorlatokat lehet 
velük bem utatni. A gyerm ekek így örömmel, szívesen végzik az 
egyes számok m ozdulatait, könnyen elsajátítják  azok ritm usát.

A  jól használható könyvet b á tra n  s bizalomm al ajánlom k a rtá r
saim szíves figyelmébe.
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Az isten harca.
Jób 12, 16.

A világháború harm adik évének küszöbén most m ár kétség
telen, hogy a hadiállapot állandósul. Hiába várjuk, hogy m ikor köt 
békét a ném et az angollal. Ilyen békekötés el is m aradhat, a jelek 
szerint azonban létrejöhet m ajd akkor, ha az „em ber” a viselke
désével lehetővé teszi, hogy Isten vele békét kössön. Ezen m úlik 
minden, hogy m ikor térünk meg, m ikor vesszük komolyan, hogy 
Isten országának el kell jönnie, —  akár akarjuk, akár nem, — 
mikor ism erjük el, hogy egyetlen egy harc indokolt és örökké jogos, 
az a harc, melyet Isten  vív az em ber lelkének a szabadításáért, a 
m egváltó szeretet erőinek a diadaláért.

Hogy bizonyságtételünk kaszája jobban fogjon és hogy az Ige
mag előtt az egyébként oly sóvárgó szívek tala ja  könnyebben fel
táruljon, jó m egszívlelnünk ma azt, hogy a keresztnek nem csak 
tudatos ellenségei és megvetői, hanem  nem -értői is vannak. Elnézek 
egy intézetet, m elynek az épületén m ár kívül alig megszámlálható 
m ennyiségben kereszteket helyeztek el. Belül m inden helyiségben a 
fekete-fehér feszület. És az élet az intézet belsejében m indent 
inkább á ru l el, m inthogy az em berek tényleg alávetnék m agukat a 
kereszt és feszület gyógyhatásúnak. Hogyan is állok gyarlóságom 
nál fogva a kereszttel! Az énem szánakozni akar annak az egy test
nek a keresztfái kínszenvedésén, amely test a Jézusé volt. A ztán 
várom, hogy ez a könyörülő érzésem a hitem et gazdagítsa, sőt talán  
m egterm ékenyítse. Hol vagyok annak a hitbeli meglátásától, hogy 
nem az én érzésem, szánakozásom felkeltését célozza a kereszt, hanem  
Istennek azt a felm érhetetlen szánakozását akarja  m egm utatni, 
mely szánakozás a rra  irányul, hogy valahány m illiárd ember h itte l 
tekint a keresztre, az mind kiszabaduljon szánalmas sorsából. 
Semmi esetre sem kell Jézust sajnálnom, csak azL hogy ami a 
kereszten tö rtén t és ami azóta a lelkek m egváltásáért történik, 
annak jómagam, em bertársaim m al vállvetve hogyan élleneszegü- 
lünk. M ár-m ár hangos az antikrisztusi ige: nem  tám asztunk igényt 
a kereszt ú tján  való üdvösségrgLJls ezt az irányvonalat keresztezi az



Isten igéje, hogy nincs senki másban üdvösség és nem  adatik  más, 
új n é v . . .  A vízszintes vonal így hát a bűnös em beri én akarata, a 
függőleges vonal az ezt keresztező, az égből lefelé irányuló isteni 
akarat. Míg bűngyógyító, genyes sebet felnyitó orvosi m űszernek el 
nem fogadjuk, addig ugyanaz a szerszám a kardot jelenti, m elynek 
sujtása el nem lankad, m eg nem szűnik, míg őszintén nem mondjuk: 
ne úgy legyen, amint én és mi akarjuk, hanem  am int Te, M inden
ható A tyja a világmindenségnek.

Mi volna üdvösebb m ost az iskolaév elején, m int bűnös, önző 
akaratunkat m egism ernünk és Isten akaratától m egtörni engednünk. 
Mondjad azért hitem  a szerencsétlenül vergődő lelkemnek: Isten 
nemcsak a Golgotán harcolt, hanem  örökké harcol az éned ellen, 
a bűnödtől való szabadulásodért, üdvösségedért. Vedd észre lelkem, 
ezt a harcot és hogy e harc m ozdulatait idején  felismerd, azért 
olvasd, tanu ld  lankadatlanul az Igét, m ert az Ige az Isten sztratéglá
jának foglalatja is. Róm. 1, 5. N. J.

Széchenyi.
Születésének 150 éves fordulóját hozta el szeptem ber hónapja. 

Országos megemlékezés is kiemeli ennek a napnak jelentőségét, 
am ennyire ez a történelm i mozzanat a mai időkhöz s a nagy ember 
szelleméhez illő csendes, zajtalan ünnepléssel felújítható.

M inden külső emlékezésnél nagyobb ereje van az eszmének, 
amely él, h a t és alkot a nemzet életerejében. Ezt az eszmét ú jítja  
meg s annak  életté változó erejét acélozza meg az, ha az ilyen év
fordulókkal, m int külső kapcsolatokkal is m egrögzíthetjük az emlé
kezés hatását.

Ez ind ítja  a Széchenyi név tisztelőit arra —  van-e magyar, aki 
nem tartozik ide? — hogy e hónapban számos nemzeti életmeg
nyilvánulást kapcsolatba hozzanak a legnagyobb m agyar életm unká
jával s annak  gyümölcseivel.

K eressük mi — nemzetnevelők is — a legnagyobb m agyar életé
nek elm élyedésre indító emlékeit, annak látható  külső jeleit és kap
csolatait, hiszen az ő egész életpéldája hatalm as nemzetnevelés volt. 
Hiszen új világeszmék századán az egész nem zetet oktatta a nagy 
férfiú, am ikor élő, vádoló, nyugtalanító lelkiism eretként hatott, ha 
kellett ostorozott s m indenekelőtt jó példaadással előljárt s esz
ményi célkitűzéseinek vonalába irányíto tta  gazdag életének görön
gyös úton haladó, sokat hullámzó ném zetépítő m unkáját.

Nagyobb megmozdulásra kötelezi az ünnepi évforduló Széchenyi 
szűkebb hazáját: Sopron várm egyét. Van-e — a fővároson kívül — 
hely, ahova több em lék fűzi a legnagyobb m agyar személyét, m int 
a Civitas fidelissima városa s annak várm egyéje?

Szülőhelye nem ez a város. Bécsben most jelölik meg emlék
táblával azt a hajlékot, ahol Széchenyi bölcsője ringott.

De m ár Sopron egyik szép terén  áll az egyszerű, de a m últ 
századok előkelőinek választékos ízlésével ép ítte te tt Széchenyi- 
palota, ra jta  em léktáblával. Ebben a házban tö ltö tte  gyerm ekkorát.
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A Széchenyi-tér délkeleti oldalát zárja  le ez a nevezetes épület, 
amelynek emeletén m ost a nemzeti egység pártjának  helyiségei 
vannak s —  állandó nem zetépítő szolgálatot teljesítő  — nyilvános, 
tájékoztató előadások folynak. íme: évszázadok u tán  is tanít, eszmé
ket h irdet s nemzeti közvéleményt irány ít az a ház, ahol az egész 
nemzet gondját szívén viselő nagy em ber egykor gondtalan gyer
mekéveit töltötte.

Nagyobb ünnepély színhelye lesz a téren  álló Széchenyi-szobor, 
A fenséges ércalak lá tja  m ajd  körülötte a kor késői unokáinak hálás 
kegyeletm egnyilvánulását. Megnyilatkozik ott a nem zeti élet ünnepi 
képviselete és m egadja a feleletet az egykor elborult lélek emésztő 
vívódásaira: Nézd! H abár hosszú évtizedek gyötrő küzdelm einek 
kellett elvonulniok: eszm éid élnek s a nemzet fejlődésének ú tjában  
ma is fényes csillagként tündöklő, örök igazságként hatnak  és alkot
nak. Sok álmod teljesült, sok elgondolásod ma is éppúgy igazság 
és éltető, megoldásra váró, lelket nyugtalanító feladat, m int volt 
munkás életed alkotásai korában.

A tanítóság nem haladhat el részvétlenül szeptem ber 21-ének 
évfordulója mellett. K eressük a kapcsolatot nevelői s különösen 
nemzetépítő hivatásunk célkitűzései és Széchenyi eszméi között. 
Erősítsük m eg e kapcsolatokat a külső kötelékek m ellett a belső építő 
eszmékkel. Bizonyára sokan vannak, akik még nem tud tak  elzarán
dokolni a legnagyobb m agyar sírjához. Akinek m ódjában van, ne 
mulassza el ezt az a lkalm at még a m ostani ünnepi napok elején, 
s hozzon onnan az em lékek világából lélekerősítő indításokat, nem 
zetnevelő elhatározásokat.

Ez a cél vezetett, am ikor felkerestem  Széchenyi nagycenki sírjá t 
s életének ott található emlékeit.

Gondolatok rajzanak körülöttem, am int a kitűnő győri m űúton 
a község felé haladok. A m űút ott kanyarodik el a község előtt, a 
Széchenyi-család ősi kastélya felé. m intha ezzel is jelképet m utatna 
s igazolná, hogy aki éppen egyik legnagyobb küzdelm ét a ió közle
kedési útvonalakért fo ly tatta, annak ősi otthona m ost lássa m eg
valósulva a nagy nemzetgazdasági eszmét: a jó közlekedés hatalm as 
gazdasági erő t képviselő jelentőségét.

A község határa gazdag. A term és nagyrésze learatva s dús 
gabonakeresztek sora m u ta tja , hogy haladó, öntudatos, korszerű gaz
dálkodást folytat a földművelő lakosság. A község a fejlődő helvség 
külső képét új épületek egész sorával igazolja. Az utca tisztasága, 
a házak ragyogó külseje egyaránt arra m utat, hogy m űvelt, tiszta- 
ságkedvelő s egészséges nép lakja, aki gondolkodásában is haladó
szellemű. A házak eleje tisz tára  sepert m ég a nagy munkaidő h é t
köznapjain is, a falak m indenütt frissen meszelve vagy lefestve.

Talán azt m ondhatnék: ilyen ma m ár nagyon sok m agyar köz
ség! Örömmel gondolok arra , hogy utazás közben nagyon sok helyen 
m egtaláltam  ezt a külső benyom ást és igen örültem  annak, hogv itt 
ta r t a mi m űvelődésre képes, józan m agyar népünk legnagyobb része. 
Bennem azonban mégis az a gondolat tám adt, m in tha Széchenyi 
lelke hatott volna és építene abban a községben.

M egtaláljuk eszméi diadalát Nagycenk gyáralapításában is.
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A cukorgyár igazolja, hogy m ennyire fontos a vidék gazdasági életé
ben a gyáripar bekapcsolása a nem zeti term elés m unkájába. A példa 
ha to tt a szomszéd községek gazdasági életére is: Bük, Petőháza is 
m in t hatalm as gyártelepek emelik a vidék gazdasági jólétét s jelen
tik  Széchenyi eszméinek diadalát.

O tt áll a község főterén, a rom án stílben épült szép tem plom  
előtt a legnagyobb m agyar bronzszobra. A templomot özvegye épít
tette. Messze tekint a nagy ércalak  a term ékeny határra, m intha 
vizsgálná a mai kor gazdáinak term elő m unkáját, a jobb és több
term elés, a gazdasági gépek szerepének áldásos magvetését, gazdag 
aratását. M egnyughatik vivődő lelke: haladó gazdálkodás, nemzeti 
m űvelődés nyomai m indenütt a messze soproni és győri síkság fekete 
televény-talaján.

Közeledünk a nagyemlékű helyhez: a sírbolthoz. A község te 
m etőjének közepén, százados fák koronájával övezve áll a tágas ká
polnává kiépített mauzóleum. Á tm együnk az előtéren s m ielőtt lefelé 
indu lunk  a kápolna alatti sírboltba, elolvassuk a felírást: „Voltunk 
m int ti, lesztek m int mi: por és ham u!” Magas, csendes helyen itt 
is, o tt is koporsók, a Széchenyi-család tagjainak földi m aradványai. 
K ét urnában  a család két tagjának szíve. H am ar m eglátjuk a koszo
rúk  halm azát, széles szalagok egész sorát s a két m árvánvtáblát: 
Széchenyi István és nejének befalazott sírja  felett. A táb lák  felett 
Jászai M ari aranykoszorúi. Külön, 'üveg a la tt Széchenyi halálakor 
viselt öltözete. Ennyi jel és emlék hirdeti a legnagyobb m agyar örök 
lakhelyének, földi porsátorának történelm i vonatkozásait. K alau
zunk m eggyujtja a síremlék elő tt álló két gyertyát s elm élyedünk 
a kegyeletes megemlékezés gondolatában.

É gjen és világítson a fénv nemcsak ott a föld alatt, hanem  a 
valóságban, a késő századok életében is m int eszme, m int Istentől 
küldött, messze a jövőbe látó próféta-lélek igéit lobogtató villogás! 
Já rjo n  ott a sok csodálatos m eglátás, a sok alkotás a jövendő m agyar 
élet országépítő feladatai között s valósuljon meg mindaz, ami még 
csak eszme m aradt s ami a nem zet boldogulását m unkálja, biztosítja 
és am it egykor a legnagyobb m agyar őszintén akart.

É lhagyjuk a nemzeti zarándoklás em lékhelyét. A m úlandóság 
helye u tán  ú jra k in t vagyunk az élet világosságában, napsütéses, 
nyári ragyogás term ést érlelő égboltja alatt. Érezzük, hogv lélekben 
gazdagodtunk, szívünk m egtelt kegyeletes érzéssel. E gyúttal nem
zetnevelő m unkánk jelentőségét most még jobban látjuk, m in t előbb. 
Hiszen a nagy nemzetnevelő szelleme á tjá rta  lelkünket a cenki sír
bolt falai között s m egerősítette bennünk azt a gondolatot, hogv a 
közösségért élni, fáradni, életet áldozni lehet sokszor há lá tlan  fel
adat, járhatn i m ellette rögös utakon, kísérheti megnemértés, rossz- 
ak a ra t és részvétlenség, de mégis: csodálatosan gazdag életprogram , 
m ert ha véget é r a küzdelem, eszmék gvőzedelme lehet emlékjele 
s a késő századokban is int a példa s tan ít az így odaáldozott élet.

Som ogyi B.
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A nyolcosztályos népiskola tantervé.
Az első két kötet rövid ismertetése.

Irta : Polster Rezső.*)

Végre m egtörtént az első komoly lépés a m ár régen hangoztatott 
nyolcosztályos népiskola feállításához. M egjelent az 57.000,1941. 
Vkm. V. sz. rendelet, m ely a nyolcosztályos népiskola felállítását a 
jövő tanévben több, m in t 5000 iskolában elrendeli. M ár az elm últ 
szünidőben is napvilágot láto tt egy m iniszteri rendelet, amely sze
rin t a nyolcosztályos népiskola felállítandó. Azonban ez annyi hátsó 
ajtó t biztosít a népiskola fenntartóinak, hogy ott osont ki a fenn tar
tók zöme és a nyolcosztályos népiskola csak papíron m aradt. Igaz, 
— egy m entséget lehet a korm ány védelm ére felhozni, s ez- a poli
tikai viszonyok alakulása és a kedvezőtlen gazdasági helyzet. A be
vonulások, a bizonytalan háborús állapot, az árvizek, a magas ta la j
vizek, Erdély visszatért részeinek fel segítése — nemigen kedveztek 
ilyen nagy horderejű törvény végrehajtásának. Mi tanítók pedig 
még egy szempontot vagyunk kénytelenek megem líteni, ami nélkül 
a nyolcosztályos népiskolára vonatkozó intézkedés csak csonka- és 
félmunka, hogy a tanterm ek és tanerők szaporítása nélkül nem lehet 
a nyolcosztályos népiskolát m egvalósítani. Nyolcosztályos népiskolá
hoz több tanerő és több tanterem  kell. Anyagi áldozat nélkül nem  
lehet ezt a kérdést sikeresen megoldani. — Amióta illetékes körök
ben elhangzott a szó, hogy új tan terv  készül a nyolcosztályos nép
iskola szám ára, nagy érdeklődéssel vártuk , m it hoz a jövő. Tekin
tetbe veszik-e az új tan terv  megalkotói, hogy a népiskola öncélú 
iskola, am ely nem akar függvénye lenni a középiskolának a maga 
nyelvtani, elemező kívánságaival, hanem  a m agyar népet alkarja 
az életnek nevelni, hogy annak háborgása között is m egtalálja a 
helyes u ta t és tudásban, erkölcsben, m űveltségben m éltóan állja meg 
helyét a nyugati nem zetek sorában. Végre m egjelent a nyolcosztályos 
népiskola új tantervének két első kötete. A két kötet címe kelleme
sen hangol. Nem tanterv  és utasítások, ahogy eddig szóltak, hanem: 
tanterv  és útmutatások. Tehát nem rideg parancs, hanem  jóindulatú 
támogatás, szinte meleg kézszorítás akar lenni.

Az első oldalon em líti, hogy ez a tan te rv  1941. évi szeptember 
hó 1-én lép életbe m indazon iskolákban, ahol ősszel megnyílik a 
VII. vagy V ilii , osztály. A nem m agyar tannyelvű iskolák tantervét 
külön rendelettel fogja közölni. Tudjuk, hogy az anyag terén alig 
van eltérés, s így nagyjában ez a tan te rv  az összes iskolákra 
vonatkozik.

Kellem esen lepett m eg és bizonyára örömmel fogadja m inden 
tanító az új tan terv  beosztását. Külön tan te rv  készült a falusi, külön 
a városi iskoláknak, az osztatlan, a részben osztott és osztott isko
láknak; sőt ném ely tan tárgy  más-más anyagot ölel fel a fiúk vagy 
leányok részére. Ez a tagoltság nagyban m egkönnyíti a tanító m un
káját, sokkal könnyebb az áttekintés, az anyag kiválasztása. Előnyt

*) Szerző felolvasta a Soproni Felső Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület 
f. évi junius 22-én tartott gyűlésén.
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jelent az is, hogy az órák anyagát gondolatjelek  választják el és a 
tananyag sorrendje nem  kötelező, hanem  a helyi körülm ények vagy 
koncentráció érdekében tervszerűen m egváltoztatható.

A heti óraszám az egyes osztályokban nagyjában változatlan. 
Az egyes tantárgyakban a következő eltéréseket vagy változásokat 
találtam .

A  beszéd- és értelem gyakorlatok  lecsúsztak a magas trónusról az 
I. és II. osztályban. Az eddigi 4, illetve 3 óra helyett most 2— 2 óra 
van m egállapítva, am ely elég is.

Az anyag az I. és II. osztályban nagyjában ugyanaz, csak jóval 
kevesebb. A község m últjáról, a község életrendjéről csak kevés szó 
esik. A többi marad. A III. és IV. osztály óraszáma 4—3, így anyaga 
is szaporodott. A község m inden életnyilvánulása, ember-, állat-, 
növényvilága, szülőföldismereti és történelm i anyaga benne van. 
Ügyesen csoportosítja az egyes gondolatköröket élmény, tapasztalat, 
megfigyelés alapján.

Az olvasásnál a II. és III. osztályban 4 óra, a többi osztályban 
heti 3 óra. Soproni szempontból, ahol a kétnyelvűséggel kell küz- 
denünk és ahol a IV. osztályban a középiskolának is jó alapot aka
runk  terem teni, szükséges volna a IV. osztályban is 4 olvasási óra, 
sőt m ég az V. osztályban is, hogy a középiskolába nem járó — szel
lem ileg gyengébb anyagot is felvértezzük az önképzés legbiztosabb 
fegyverével: az értelm es olvasással. Lehet, hogy Ceglédnek, Győr
nek és más tiszta m agyarnyelvű város népiskolájában elég a felvett 
olvasási óra, de a mi kétnyelvűséggel küzdő iskolánkban kevés ez 
az óraszám, ha a tan tervben  előírt eredm ényt akarjuk  elérni, vagy 
megközelíteni.

A fogalmazásra röviden csak azt mondja, hogy anyaga és sor
rendje mindig a helyi körülm ények, a tanulók készsége és az idő
szerű események figyelembe vételére állapíthatók meg. Igaza van, 
aki ezen három szemponthoz igazodik, annak a  fogalmazás-anyaga és 
sorrendje nem okoz nehézséget.

N yelvi ism eretek. Helyesebb volna az elnevezés: helyesírás és 
nyelviism eretek, vagy fordítva. M ert mi a nyelvi ism ereteket — 
főleg a helyesírás szolgálatába akarjuk  állítani.

Igen részletesen foglalkozik itt  m inden osztály anyagával. Gon
dos felépítés, pedagógiai érzék jellemzi. Az anyag — talán  a tiszta 
m agyar nyelvű iskolának megfelel, nekünk kétnyelvű iskolában itt- 
ott szemelgetntink kell. A m ondatrészek ism ertetése a IV. osztály
ban kezdődik. Helyes. A III. osztályban csak egyszerű m ondatok és 
beszédrészek fordulnak elő. Az V. osztályban a nyelvtan megszűnik, 
csak azokat a nyelvi jelenségeket tárgyalja, am elyek akár a beszéd
ben, akár írásban fontossággal bírnak, pl. levélcímzés, keltezés, — 
pénzutalvány, csekk, szállítólevél kitöltése. Csupa gyakorlat az élet
nek. Ezt örömmel üdvözöljük. A VI osztályban eltűntek az alá- 
és m ellérendelt m ondatok, az alanyi, tárgyi, határozói és jelzői mel
lékmondatok, m elyekkel sokat vesződtünk, de az életben nem volt 
szükség rájuk. M ostani anyaga — m ind a helyesírást, mind az értel
mes, helyes beszédet szolgálja — olyan gazdag, változatos tartalom 
mal, hogy serkentőleg hat m inden törekvő tanítóra.
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A VII. osztályban van ugyan m ondattan, de csak annyi, am it 
minden, népiskolát végzett embertől várhatunk. Egyszerű, puszta, 
bővített, jelentő, kérdő, óhajtó; — összetett mondat, de minden osz
tályozás nélkül, csak azért, hogy írásával és értelm ével tisztában 
legyünk.

Az életből: fuvarlevél, adóív, megszólítások. Sok érdekes anyag, 
mely a nyelvtanulást vonzóvá teszi.

A VIII. osztály anyagából száműzték a nyelvtant. Inkább kedvet 
ébreszt a felnőtt ifjúságban, hogy szavait válogassa, hogy észrevegye 
nyelvünk szépségét — prózai és költői művekben, ilyen művek m eg
beszélése, tárgyalása alapján. Célja, hogy iskolán kívül is szeresse 
és becsülje a könyvet.

Akik a nyelviism ereteket összeállították, testestől-lelkestől tan í
tók lehettek, az anyagnak gazdag tárházát nyú jtják  sok érdekes rész
lettel bővítve, amivel a tan ító  és tan ítvány  örömmel foglalkozik, 
am iért az iskola és az é le t is köszönettel tartozik.

Számolás és mérés. Az anyag a ké t tan tárgyban  az I—IV. osz
tályig ugyanaz. Csak az V— VI. osztály anyagát felosztották az V— 
V ili. osztályok közt. így a százalék, kam at, tőke stb. számítás a 
VII. és VIII. osztály szám ára maradt, am it kibővítettek az életben 
előforduló sokféle szám tani művelettel. M inden osztályban az egyes 
tárgykörökhöz oly gazdag példatárt nyú jt, hogy ezzel m inden tanító 
m unkáját nagyban m egkönnyíti. Aki ezen tanterv szerin t halad és 
példaköreit feldolgozza, az értelmes, —  számolni, kalkulálni tudó 
ifjúságot nevel.

Földrajz. A  IV. osztály anyaga változatlan. Az V. osztály anyaga 
ugyancsak M agyarország ism ertetése term észeti, társadalm i, nép
rajzi, közlekedési szempontból. Ezzel e lérjük  majd, hogy m inden 
tanuló megismeri hazáját és földrajzi adottságát. A VI. osztály elő
ször M agyarország gazdasági földrajzát tárgyalja, u tána  Közép- 
Európa állam ait, tehát a szomszéd állam okkal foglalkozik. A VII. 
osztály először hazánkat tárgyalja  különféle szempontból, utána 
Európát és a többi világrészt. Ezt a felosztást nem tartom  szeren
csésnek, hogy egy osztályban vegyék át fél Európát m int új anya
got és a többi négy világrészt is. Annyi új névvel kell o tt a tanuló
nak egy év a la tt m egbirkóznia és annyi anyagot felölelni, hogy ezt 
nem  tudja megemészteni. Sokkal célszerűbb lett volna Európát te l
jesen elkülöníteni a VI. osztályban, a VII. osztályra pedig a többi 
négy világrészt előírni. —  így  nem válik be. A VIII. osztály anyaga 
inkább általános földrajzi tudást akar biztosítani. Ebből a szempont
ból taglalja nagy ügyességgel az egyes földrajzi tényeket.

Történelem. I tt lényeges az eltérés a beosztásban. Az anyagot 
négy részre osztották. Az V. osztály az Árpádházi királyokat, a VI. 
osztály Bethlen Gábor idejéig, a VII. osztály a szabadságharcig, 
Aradig, a VIII. os'ztály a legújabb idők történelm ét foglalja magában.

Az állampolgári kötelességek és jogok m int tan tá rgy  tanítása a 
VII. és VIII. osztály anyaga. Más osztályokban Csak a történelem m el 
kapcsolatban fordulnak elő állampolgári vonatkozások.

A term észeti, gazdasági és egészségi ism ereteket az V—VIII.
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osztályban felosztották külön a falusi és városi, külön fiú- és leány
osztálynak. Ezenkívül vannak külön őszi és tavaszi gyakorlatok, amit 
lehetőleg a szabadban kell elvégezni és vannak őszi, téli és tavaszi 
ism eretek, m elyeket az iskolában kell tanítani. Az anyag gazdag, 
m elyből a helyi adottság szerint választható. I tt  van még a 9. tan
évnek, az úgynevezett gyakorlóévnek is az anyaga. Ez még nem
aktuális.

Rajz és kézim unka  a II—V i l i . osztályig bő anyagforrással szol
gál. A kézim unkánál külön fiú- és külön leánykézim unka változatos 
tartalom m al, mely nem diszitő kézim unka m int eddig, hanem  csupa 
gyakorlat az életből és az életnek. Hogy csak egy példát említsek, a 
VIII. leányosztály varrási anyagában szerepel: ing, kombiné, nadrág; 
ágynem űből: kis- és nagypárna-, paplan-, dunnahuzat, lepedő. (Ki
csinyben is készíthetők.) Felsőruhák közül: egyszerű pongyola és 
más egyszerű ruhadarab.

Ének. Az I—II. osztályban két félóra, a többiben heti 2 óra.
Tanítandó az I—II. osztályban évi 20— 25 dal, a tantervben fel
sorolt dalokból, a III—VIII. osztályig évi 35—40 dal.

Ez sok. Ennyit nem tudunk átvenni, hisz egyházi éneket is kell 
tan ítanunk.

A  testnevelés  heti 3 órában a régi, anyagát nagy változatosság
gal és leleményességgel állították össze.

Ha figyelmesen végigolvassuk a nyolcosztályos tan terv  első két 
kötetét, az a benyomásunk, hogy a szerzők komoly szaktudással a rra  
törekedtek, hogy a tanítónak olyan vázlatot nyújtsanak, m elyet m in
den tanító  a helyi körülm ényekhez képest felruházhat tartalom m al. 
Az az őszinte törekvés sugárzik m inden sorból, hogy ú tm utatást 
nyújtsanak, segítséget, vezérfonalat. Olyan könyvet, m elyet nem 
tudósok állítottak össze, hanem  az iskola m űhelyében dolgozó, ta 
pasztalt tanítók.

Jól esett, hogy sehol sem talá ltam  u talást arra, hogy az V—VI. 
osztályban is m egkurtítsák a tanévet, am ire a tavalyi m iniszteri 
rendelet lehetőséget nyújto tt. Van rá lehetőség! (Szerk.)

Úgyszintén teljesítették  a tanítóság azon kívánságát, hogy a 
VII. és VIII. osztály ne legyen elkülönített két osztály, hanem  a 
népiskola szerves tagja.

Nagy haladást tapasztaltunk a m últta l szemben az új tan te rv 
ben és azért bizakodó vágyakozással tek in tünk  a jövőbe, hogy az 
új tan te rv  részletes ú tm utatását is mielőbb megismerjük.

9* * *

A segédeszköz megvan, a tanító  lelkülete, egyénisége, lelkiisme
re te  szükséges még ahhoz, hogy ebből a frissen m egtöltött k incstár
ból m inél több értéket ju ttassunk népünknek. Tövises az utunk, a 
pályánk, de aki hosszabb pályára visszatekint, annak arra  a meg
győződésre kell jutnia, hogy ú tja inkró l lassan-lassan eltűnik sok 
nehézség, akadály, pályánk ha lassan is, de fölfelé ível és azért a 
jövőbe tekintő rem énnyel m ondjuk ezen új tanterv  alapján is: Ta
nító, küzdj és bízva bízzál!
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MŰHCLYUNKBŐL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

címre küldendők.

Evangéliumi szellem 
a számolás és mérés tanításában.

Irta : Pető Kálmán, Győr.
Az összes népiskolai tantárgyak közül a számolás és mérés lá t

szik a legridegebb, legszárazabb tan tárgynak . Maguk a rideg számok, 
azoknak lerögzített törvényszerűségei, látszólag' élettelenek és a 
velük való foglalkozás valóban unottá  teheti m unkánkat. És mégis, 
élnek a számok! Beszélnek! Az életet, a való életet m utatják. Igazat 
mondanak, a lényeget adják, kézzelfogható valóságot tárnak  a sze
meink elé. O tt vannak m indenütt, ahol élet van. Igazolnak, m eg
nyugtatnak, sokszor kétségbe ejtenek, vagy megelégedéssel töltenek 
el. Nyugodtan kim ondhatjuk tehát az első m egállapítás ellenkezőjét: 
igenis, a számolás és m érés a legelevenebben lüktető, élettel telíte tt 
tan tárgy  a népiskolában.

Ha az é le tet m utatja , akkor a léleknek is jelen kell lennie. 
Ha m indkettő együtt van, m unkám  teljesnek  mondható.

Nekünk, evangélikus tanítóknak azonban e tantárgyból sem sza
bad elsikkasztanunk az evangéliumi szellemet. Felvetődhet a kérdés, 
hogy az evangélium i szellemnek az egyes tantárgyakba való bele- 
vitele nem  válik-e sok esetben m esterkéltté  és különösen van-e 
létjogosultsága a számolás és mérés tanításában! Hogyan tudom én 
ebbe a tan tárgyba belepréselni az evangélium i szellemet? Ha elgon
dolkodunk egy kissé rajta, akkor rádöbbenünk arra  az igazságra, 
hogy az evangélium i szellem, a vallásos érzés, a szeretet és áldozat- 
készség tiszta és nemes m unkáját kézzelfogható módon igazolják az 
egyszerű számok, amelyek egyszerűségük m ellett még buzdítanak, 
figyelmeztetnek, örömöt és megelégedést is varázsolnak az emberek 
életébe.

Ezek u tán  hogyan helyezzem el m indezeket az én szám tantaní
tási m unkám ban? Erre próbálok a legegyszerűbb módon feleletet 
adni, vagy azoknak, akiknek szívében hasonló, m ár meglévő bizonyí
tékok vannak, meggyőződésüket m egerősíteni.

M ár az első és második osztályban sok alkalom nyílik arra, hogy 
szám olás-tanításunkban kidom borítsuk az evangéliomi szellemet, 
A gyerm ek összegyűjtött pár .fillérjéből ad a koldusnak; nagyszülei
től kapott filléreit úgy osztja el, hogy hetenként jusson a kisgyüle
kezeti perselybe. Mind egy-egy alkalom az evangélikus szellem éb- 
resztgetésére és megcsiliogtatására a kicsi szívekben. Ezen a ponton 
kapcsolódhatik bele iskolai m unkánkba a legintenzívebben a kisgyü
lekezeti munka. Különösen az első és m ásodik osztályban a kisgyü
lekezeti életben folyó élet számtani lehetőségeit eredm énvesen fel
használhatjuk. Osztálypénztárt állítunk fel. Gyarapodik a pénz; 
belőle szegény tanulótársainkat segítjük; irka, toll, ceruza stb. vásár
lása. Fogy a pénz; ismét gyűjtünki Egy bizonyos összeget jutalom 
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ként felosztunk. A heti, vagy havi bevételeket összehasonlítjuk. 
A kisgyülekezetbe tartozók létszáma; az elm últ esztendők létszá
m ának összehasonlítása. Mennyivel fogyott, vagy növekedett az 
elm últ évekhez képest a most folyó év létszáma. M ennyi értéket 
osztottunk ki a m agunk szegényei között, stb. Az egyes tárgykörök 
befejezésekor egy-egy szentírási hellyel erősíthetjük meg azt az 
érzést és igazságot, am elyet az egyszerű számok keltettek  fel a 
gyerm ekek szívében.

Ezzel a m unkánkkal azután belekapcsolódunk a nagy gyüleke
zetben folyó életbe és az o tt történő számításokba. A harm adik osz
tálytól kezdve, nagyobb számkörben m ozogja, szám talan azon alkal
m aknak a száma, amikor szám tantanításunkban szinte term észetes
nek mondható, az evangélium i szellemet és életet m indennél világo
sabban elénktáró szám adatokkal való számolás.

Vegyük csak sorra ezeket az alkalm akat. M egkezdődött az iskolai 
év. A nyár folyam án kitakaríto tták  az iskolát. Esetleg valami nagyobb 
javítást is kellett végezni. Az ott dolgozott m unkások bére, a hozzá 
szükséges anyag ára, egyszóval az összes költségeket az egyházközség 
fizette ki. A különféle m unkákért járó díjak összege; hoeyan lehetett 
volna esetleg olcsóbban m egcsináltatni ezt a m unkát. Nem került-e  
túlságosan sokba? Itéltetés. Itt rám utatunk  arra. hogy ezt m indazért 
teszik, hogy nekünk minél szebb legyen a mi második otthonunk, az 
iskolánk, ahol a tudásban, istenfélelemben és evangélikus hitünkben 
erősödünk évről-évre. Karácsonyfelé megkezdődik a belmisszió m un
kája. Megindul a gyűjtés a hívek között. Ebben esetleg a gyerm ekek 
is részt vesznek. Ki m ennyit gyűjtött? A gyűjtőívek összeszámítása. 
Mennyi az összes gyűjtés eredménye? Ebből m ennyit fordítanak az 
iskolásgyerekekre, m ennyit a felnőtt szegényekre? Cipő, ruha és 
egyéb segélyek értéke. M ennyit adtak ki külön-külön mindegyikre? 
M ennyi volt a segélyezettek száma? Az áldásos m unka értékelése. 
,.Ki a szegényt ruházza, az az Istent dicséri!” —  Külön tárgykört 
képezhetnek a külmisszióval kapcsolatos számítások. — Evangélikus 
egyházunk statisztikai adatai, különösképen a szórvánvhelyzetünk 
kidomborítása értékes adatokat tá r a gyerm ekek szeme elé, am elyek
ből bőségesen árad gyerm ekeinkre az evangélikus hitben való szilárd 
m egm aradás és az összetartozás komoly és szent érzése. — Templom
építésre határozta el m agát az egyházközség. Az építéshez szükséges 
telek ára, nagysága. A templomépítéshez szükséges anyag beszerzése: 
tégla, cement, mész. faanyag, cserép stb. ára; a szükséges mennyiség 
összes értékének kiszámítása. Mikor indult m eg az építkezés, mennyi 
időbe került, míg felépült a templom. Idő kellett hozzá, hogy jól 
megépítsék. Milyen magas a to rn y a ;. a tetőzet magassága, össze
hasonlítás a többi temploméval. Egy-egy elvégzett számítás valósá
gos misszió a gyerm ek leikébe. Am ennyire helyes a szegények gyá- 
molítása, éppen annyira szükséges a saját lelkűnkről való gondosko
dás: templomot építeni, iskolát fenntartani, papot, tanítót fizetni. 
Ez mind az egyházközség m unkájának áldott eredm énye, melynek 
szüleid m ár szorgalmas munkásai, és am ilyennek neked is kell majd 
lenned, ha felnőtt leszel. — A hetenként összegyűjtőit templomi 
adakozások összege: perselypénz; egyes nagyobb ünnepek, ünnepé
lyek offertórium a, ezeknek összehasonlítása a szomszéd gyülekezeté
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vei és a jövőbeni még buzgóbb adakozás, nemes versenyéből m ennyi 
áldás fakad. Az egyházi adóval kapcsolatos számitások pompás 
tárgykört nyú jtanak  és vele együtt az egyházközséggel szembeni 
kötelességteljesítésre is jó alkalom. Mennyi adónak kell befolynia, 
m ennyi folyt be, m ennyi a hátralék, hányán nem fizetnek egyáltalán 
adót? Súlyos m ulasztás az egyházzal szemben. Ebből ta rtja  m agát 
fenn az egyház. — Iskolánk volt tanítóinak, vagy egyházközségünk 
nagyjainak életkora, ezzel kapcsolatosan egyháztörténeti számadatok 
belevonása szám tantanításunkba a m últ nagyjai irán ti tisztelet és 
megbecsülés kristály tiszta érzését teszi m aradandóvá gyerm ekeink 
szívében.

Ezekkel koránt sincs kim erítve az a nagy terü let, mely alkalm at 
ad nekünk arra, hogy szám tantanításunk közben is belelásson a gyer
mek az isteni szeretet, gondoskodás és bölcseség csodálatos b irodal
mába. Minden m esterkéltség nélkül olvan életet v ihetek  m unkám ba 
ezen tárgykörök bekarcso^sával. amely tovább él m aid  a gyerm ek 
lelkében akkor is, am ikor talán ő lesz egyházának egyik vezető sze
mélyisége, vagy csupán egyszerű hívő tagja anyaszentegyházának. 
A számok világosan beszélnek. Szigorú igazságaikkal feltárnak m in
dent annak a gvülekezetnek az életéből, amelyikbe ők is beletartoz
nak. M egm utatják azt is. hogy a legkisebb adom ány is Istentől jön, 
tehát néki tartozunk érte hálával. M egtanítja a gyerm eket az egvház 
javainak megbecsülésére, az áldozatkészség felemelő, boldogító tu d a 
tára. Aki szem ethúnv ezen egyszerűnek látszó, de mégis létfontos
sággal bíró hitm élyítő  m unkák fölött, az szem ethúnv egyúttal egy
házának erősödése és boldogulása fölött is. Paránvi dolgok, de ezek
ből tevődik össze az az erő, amely kénes m inden veszedelemmel 
szembeszállni. M indnyájan ennek a szent erőnek a táplálói leszünk, 
ha növendékeink lelkében szüntelenül ápoljuk, m inden igyekezettel 
és eszközzel az evangélium i szellemet.

Felhívás! Nagyon kérjük  azon igen tisztelt előfizetőinket, akik 
több évről, vagy pedig a folyó évről még hátra lékban  vannak az 
előfizetéssel, szíveskedjenek azt minél előbb beküldeni. M egértésük 
nélkül nem tudunk  a nyom dával szemben fennálló kötelezettsé
günknek eleget tenni, am it m indinkább nehezebbé tesz a papíranyag 
drágulása is. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, 
Cegléd. 42.523 csekkszámla. Az egyesületi tagsági d íjakat kérjük  
Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9.

Adakozzunk a Gyógyházra!

G yógyházalapunkra egyéni adományok és testü le tek  hozzájáru
lása címén m indeddig 1988.46 P érkezett, a kem enesaljai egyház- 
megyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. K érjük  a kartársak és 
testületek adom ányait postautalványon V árkonyi Endre pénztáro
sunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. — Az adományokat 
lapunkban köszönettel nyugtázzuk.
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EGYESÜLETI ÉLET -  HIVATALOS RE'SZ
A dunántúli evangélikus egyházkerület Tanítóegyesü

letének titkári jelentése az 1940—41. évről.
A világtörténelem nek legjelentősebb időszakát éljük. Nemcsak 

hatalm i, hanem  világnézeti döntések alak ítják  át a földet. Meg
rokkant rendszerek omlanak össze, új eszmék ju tnak diadalra. Népek 
és nem zetek életében gyakran tám adnak fel egységes birodalm at 
alkotó vágyak. Ezek azonban legtöbbször zsarnok uralkodók önző 
céljait szolgálják. A most folyó világháború a modern rabszolgaság 
és a pogány bolsevizmus ellen folyik. M éreteiben és célkitűzéseiben 
alig volt hozzá hasonló.

A mi nem zetünk sem m aradhato tt ki a nagy eszmék harcából. 
Volt elég okunk arra, hogy leakasszuk őseink kardját a szegről és 
ezeréves létünket újabb ezer évre biztosítsuk. A jó Isten adott nem
zetünknek olyan vezetőket, akik ism erve történelm i hivatásunkat, 
nem zeti céljaink elérése érdekében korm ányozták az országot. 
L átjuk  az isteni gondviselés kezét abban, hogy a m agyart m egtartotta 
akkor, am ikor országok tűn tek  el és népek váltak  hontalanná. Vilá
gosan rajzolódik szemünk elé nem zetünknek állam fenntartó hivatása, 
am ikor a trianoni halálos ítélet sorvasztó börtönéből kiszabadulva 
üj életre tám adunk, és vitéz honvédségünk m áról-holnapra nő ki 
földből, hogy a m agyar fegyverek régi dicsőségét ú jra  felragyog-' 
tassa és országunk területét m egnagyobbítsa.

Köszönjük a M indenhatónak, hogy nem zetünket a kiválasztottak 
sorába állította. Hogy bölcs kormányzót küldött szám unkra, aki a 
legnehezebb helyzetekben is m egtalálta a kibontakozás m ódját és a 
feltám adás ú tján  vezeti szeretett hazánkat, és ezen az úton haladva, 
máris visszaszerezte az elrabolt országtest egy részét.

*
Szociális és iskolai reformok. A trianoni aléltság és a gazdasági 

lerongyoltság évtizedeiben népünk legszegényebb rétesre nyomorba 
ju to tt. De szenvedett az egész társadalom  a forradalm ak után. Ége
tően szükség volt a problém ák egész tömkelegének megoldására. 
Szerencsés korm ányrendeletek és országos törvények rendezték né
pünk szociális helyzetét és közmunkák létesítésével biztosították 
ezrek szám ára ?. kenyeret.

A közegészségügy m egjavítására és a csecsemőhalandóság le
küzdésére való törekvés m ellett gazdasági és ipari term elésünk ör
vendetesen ívelt fölfelé. Még sok kérdés v á r megoldásra, még több 
szociális intézkedésre van szükség, hogy több évtizedes elm aradott
ságunkat pótolhassuk és a rohanó élet követelményeihez alkalmazzuk 
meglévő intézményeinket.

A nevelés és oktatás terén  is nagy lépéssel haladunk előre. 
Az 1940. évi népiskolai törvény, a hetedik  és nyolcadik osztály fel
állítása, és az ezzel járó új Tanterv kiadása az általános m űveltség 
szintjének emelését, egy ku lturáltabb  nem zet nevelését célozzák. 
Ezen a téren  is még sok a tennivaló, főleg a tanítói állások szapo
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rítása, valam int az oktatói m unka értékelése tekintetében. Ezt várja 
a m agyar tanítóság, hogy anyagi gondoktól szabadulva, hivatásának 
élhessen, s leikéből fakadó idealizm usának égő fáklyájával bele
világíthasson a még sok helyen fénytelen m agyar éjszakába.

Az 1925. évi Tanterv kiadása ledöntötte népoktatásunk kicsi 
hajlékát, hogy helyet adjon egy tetszetősebb, megfelelőbb épületnek, 
a modern m unkaiskolának, am elyben szakképzett nevelők oktatták 
a m agyar nép gyerm ekét betűvetésre, istenfélelem re és hazaszere
tetre. De a rohanó élet, az új életritm us új követelm ények elé állí
to tták a népiskolát és annak tanító ját. Az alig 15 éve fennálló 
,.épület” kicsinek bizonyult. Meg kellett azt toldani még egy eme
lettel, hogy abban a 7. és 8. osztály is elférjen. De hogy a bővítés 
valójában ne legyen toldaiéka, hanem  az egész épületnek szerves 
része, az alépítm ényt is át kelle tt alakítani és a felső emelettel egybe
hangolni. Ezt a fontos m unkát végezte el az új Tanterv és Ú tm uta
tás. R ajtunk múlik, hogy m ennyi tarta lm at és igaz értéket tudunk 
belevinni a m egadott keretek  közé. Tőlünk füge, hogv a felnövő 
nemzedék lélekben erős, m űveltségben széles látókörű, hazafias- és 
vallási érzésben szilárd, faiiságában tiszta, erkölcsében mocsoktalan 
ifjúsággá nevelődjön, és híven szolgálja azokat a nagy nemzeti 
eszméket, am iket a m agyarság géniuszai eléje tűztek.

*

Em lékezzünk. A m agyar tanító sorsa egyedülálló a nemzet 
< m unkaterén dolgozók életében. A köznaniság szürkeségéből csak ke
vesek kiem elkedését veszi észre a társadalom . Ennek nemcsak a mai 
élet rohanása, a világrengető események káprázata, a társadalom  
közönye az oka, hanem  bizony sokszor a m agunk nemtörődömség“ is. 
H álátlanul m egfeledkezünk sokszor azokról, akik a tanító i pálva 
göröngvösségét eltün tették  és az u tat szám unkra járhatóvá tették. 
Akikből messzesugárzó indító erő tám adt, hogv a ráiuk bízott fel
adatukat az elhivatottság oiedesztáljára emelve, azt a magasabb 
rendeltetés ragyogó példáiévá magasztosítsák.

Ilven kimagasló tanítóideál Péte.rfy Sándor. Születésének száz
éves fordulója augusztus harm adikén volt. A m agyar tanítóság 
„A tyját” a m agunkénak is valljuk, m ert az evang. anvaszentegyház 
szülötte volt és m inden m unkáját a krisztusi szeretet hato tta  át. 
Emléke örökké élni fog az evang. tanítóság köztudatában Az Eötvös- 
Alap m egterem tésével a m árványszobornál is m aradandóbb emléket 
állított. ,

Rákos István  kir. tanácsos az Ö örökébe lépett. Néki az a fel
adat ju to tt osztályrészül, hogy a világháború a la tt és után. a gazda
sági válság éveiben, átm entse az Eötvös-Alapot egv iobb kor szá
mára. Ezt a nehéz feladatot Rákos István százszázalékosan meg
oldotta. Az Alapnak húsz éven át elnöke volt.

Sokoldalú egyéniség, széleslátókörü em ber volt. Lelkét a leg
tisztább emberi érzések, magasabb eszmények telítették. M int szónok 
gyönyörű dialektikájával és szuggesztív erejével hatott hallgatóira. 
Elvei a m agyar tanítóság összességének korm ányzati program jává 
lettek. Az öntudatos, hazájáért és a tanítói közösségért munkálkodó 
tanítóideál az Ő személyében teljesedett ki. Emléke áldott legyen
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Külön fejezetet kellene szentelnünk váratlanul elhúnyt elnö
künk emlékének. Szinte hihetetlennek látszó valóság, hogy Griesz- 
háber E. Henrik  nincsen m ár köztünk. De csak a teste hiányzik, 
lelke nálunk m aradt, hogy biztasson, erősítsen, lelkesítsen bennünket.

Egyesületünk elnökeinek sorában méltó helyet foglalt el nagy
nevű elődei m ellett. Puritán  lelke, melegen érző szíve a tanítóság 
jobb sorsáért emésztődött. A legkisebb eredm énynek is nagyon örült 
és a sérelmek m egszüntetése érdekében fáradhatatlanul dolgozott.

Az általa vezetett tanítógyűléseket ünneppé avatta m agasszár- 
nyalású megnyitóival. A leikéből sugárzó szuggesztív erő a rész t
vevők szívét izzásba hozta. P áratlan  szónoki készséggel üdvözölte a 
gyűlések vendégeit és a tanügy barátait. Figyelme a legapróbb rész
letekre is k iterjedt, mindig kiváló előadókat kért fel m unkahozásra, 
és így a gyűlések lefolyása m intaszerű volt.

Egy tisztultabb, szinte eszményi erkölcsi légkörben élt, m elynek 
vezető-m otívum a a szeretet volt. M indenkit szeretett, akit megismert 
és m indenki szerette őt, aki személyének varázskörébe iutott. Penne 
valósággá m agasztosult az evangélium i tanítás, egész élete az el
hivatottság példája volt, halála pedig a Krisztus megváltó kegyelm é
ben hívő keresztyén lélek megnyugvása.

Szeretetünk, soha el nem múló hálánk Vele marad.
Elköltöztek az élők sorából: Cser Lajos kemenesaljai. Gróf Endre 

győri, nyug., Varga János újmalomsoki nyug., Fülöp József vanyolai 
nyug. kartársak.

Csendes imádsággal állunk meg a jó Isten végzése előtt, őszinte 
együttérzésünkről biztosítjuk azokat, akik elköltözött testvérüket 
siratiák. A M indenható áldását kérjük  rájuk.

Őszinte részvéttel adózunk D. Kapi Béla őnagyméltóságának, 
valam int Somogvi Béla országos elnök-kartársunknak az őket ért 
m ély gyászuk alkalm ával.

K itüntetések: Püspök urunk igazgatói rím m el tün tette  ki az 
evangélikus népoktatásügy és egvháztársadálom  terén k ife jte tt 
eredm ényes m unkásságukért: Erdős János káldi, Pap Sándor söm- 
jénm ihályfalvai, Cseplák János bakonycsernvei kartársakat.

Somogvi Béla országos elnököt a m últ év őszén Hóman Bálint 
kultuszm iniszter a róla elnevezett em lékérem m el ajándékozta meg. 
K artársunkat soproni tanítóképzőinetézetünk a m egüresedett gya
korlóiskolai tanítói állásra hívta meg. — Gálos Gvula veszprémi és 
Gráf Samu soproni nvus. igazgatókat a V. K. M. elismerő oklevéllel 
tün te tte  ki. Továbbá Gráf Sam u kormányzói elismerésben részesült, 
am it Sopron város és várm egye m eleg ünnepség keretében adott á t 
a k itüntetettnek. — A m agyar nvelv sikeres tan ításáért többen kap
tak  pénzjutalm at és elism erést a Julián-egyesülettől. — A V. K. M. 
a VII. fizetési osztályba kinevezte Búzás Im re bakonvtam ási. jákfai 
Gömbös Sándor pusztamiskei, Kováts József egyházaskozári. Weil 
H enrik gyönki, Pálfy  Mihály beledi és Gats Sándor soproni k a r
társakat.

Boldog öröm szám unkra, hogy m inden évben akadnak a k a r
társak  közt néhányan, akiket szorgalmuk, ráterm ettségük és többlet- 
m unkájuk kiemel a köznapiság szürkeségéből és ezzel felettes ható
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ságuk elismerését kiérdem lik. Nehezen nyugszunk meg azonban 
abban, hogy a VII. fizetési osztályba nem ju tnak  be mindazok, akik 
erre  igényt tám aszthatnak.

Nyugalomba vonultak: dr. Liber Béla tankerü leti főigazgató 
nyugalomba ment, s vele a tanügy egy fáradhatatlan  harcost, kiváló 
szakem bert veszített. A helyébe kinevezett dr. Simon László fő
igazgató urat, a szom bathelyi tankerület vezetőjét, m ély tisztelettel 
köszönti az evangélikus tanítóság. Bögöthy Sándor takácsi, Ferenczi 
Gizella somlóvecsei, Fazekas Jolán vidi, jákfai Gömbös Sándor pusz- 
tam iskei kartársak  is a jólm egérdem elt pihenéssel váltották fel 
m unkásságuk idejét.

A  nyolcosztályú népiskola. Az 1940. évi XX. t. c. megvalósította 
m indannyiunk vágyát, a nyolcosztályú elemi iskolát. Ezidén m ár 
5400 iskolában m űködik ez a legfelsőbb tagozat, vagy annak egyik 
osztálya, a hetedik osztály. A Tantervhez kiadott rendelet ezt az 
évet a kísérlet évének tekinti, s valóban erre nagy szükség van, 
m ert nagyon =ok kérdés m aradt tisztázatlan a tanítóság számára.

Nagy nehézségek látszanak az osztatlan iskolánál. Bonvolulttá 
teszi a kérdést a falusi iskoláknál a hathónapi szorgalmi idő enge
délyezése. Visszaesést jelen t a m últtal szemben az V. és VI. oszt. 
szorgalmi idejének megrövidítése, a kéttanerős iskoláknál az osztály- 
csere bevezetése. Simán, talán zökkenő nélkül lesz bevezethető az 
új rend a többtanerős városi iskoláknál.

Véleményünk szerint a hathónapi szorgalmi időt ki kellene 
küszöbölni. Igazán csak akkor volna átfogó jelentőségű a hetedik 
és nyolcadik osztály m unkája, ha az a teljes iskolai éven át működne. 
Falusi iskolákban működő kartársak jelentik, hogy náluk a teljes 
szorgalmi idő betartása nem okozott nehézséget. A falusi nép m eg
érti az iskolai reform ot és szívesen fogadja azt. Több apró tanácsot 
kellene ebben a kérdésben kapnunk illetékes helyről, vagy olyan 
kartársaktól, akiknél m ár eddig is be volt vezetne a felső tagozat. 
Talán alkalm unk lesz a kér. közgyűlésen ezzel bővebben foglalkozni. 
A nehézségeket leginkább a tanerőhiány fogja okozni. Kétségtelen, 
hogy a m agyar tanítóság nagv része ismét olyan feladatot vállalt 
magára, aminőt csak egy idealizm usában m egingathatatlan, hazáját, 
egyházát és hivatását szerető lelkes tábor vállalhat. Az epvbázi és 
állami korm ányzatot csak arra kérjük, ne terhelje  meg jo^han vál- 
lainkat. m int ahogv azt elviselhetjük, s gondoskodjék időnként a 
terhek könnyítéséről is.

A kísérleti év u tán  megfelelő könyvekre is szükség lesz, bízunk 
az egyház tanügyi bizottságában, hogy könyvekről idejében gon
doskodni fog.

Anyagi ügyek. Sokszor hallottam  m ár ezt a megjegyzést: erről 
kár beszélni, sérelm einket úgysem orvosolják. Nincs igazuk a kis- 
hitűeknek. Nehezen vajúdnak a hegyek, az bizonyos. De ezt a k é r
dést levenni a napirendről annyit jelentene, m int lemondani jogos 
követeléseinkről és felszámolni sérelm einket. Inkább beszélni kell 
m indenről, ami fáj, hogy a jóvátétel teljesen el ne maradjon.

ím e az igazgatói tiszteletdíjaknak az állam i státuszban levő 
igazgatók tiszteletdíjához való igazítása olyan lépés, ami m utatja



236

állandó sürgetésünk m eghallgatását. Ehhez hasonló a term észetbeni 
lakások bérértékének a törvényes lakbérek összegéig való kiegészí
téséről szóló m iniszteri rendelet is. Az iskolafenntartók anyagi hely
zete a legtöbb helyen lehetetlenné teszi ennek a kérdésnek rende
zését. — A kántori és tanítói díjak elválasztásának elodázása semmi
vel sem indokolható, m ert nem tud juk  elhinni, hogy erre ne találna 
fedezetet a pénzügyi kormány.

A kétszeri fizetésemelés ném ileg enyhíte tte  a legégetőbb pénz
telenséget, de a száguldó árem elkedéssel nincsen arányban. A 40— 50 
éves kartársak  egész élete az anyagiakkal való küzdés, m elyet csak 
a jobb jövőbe vetett h it rem énysége táplált. A fiatal nemzedék küz
delme ta lán  nem látszik olyan kilátástalannak, el kell jönni annak 
az időnek, amikor a tanítói m unkát m egfelelően értékelik.

Egyesületi élet. Egyházkerületünk terü letén  kilenc egyház- 
megyei tanítóegyesület működik. A beküldött jegyzőkönyvek tanú
sága szerint m indenütt élénk egyesületi élet folyik. Az ev. tanítóság 
hivatásszerető, komoly pedagógiai tevékenységet kifejtő közösség. 
Különösen sokat foglalkoztak az egyesületekben a nyolcosztályú 
iskola problém áival. — M odern szellemben ta rto tt m intatanítások, 
újabb pedagógiai irányt jelző szakelőadások, egyházi és társadalm i 
kérdések megbeszélése m ellett a tanítóság anyagi és erkölcsi hely
zete is beható tárgyalásban részesült.

Gaál Sándor, a kem enesaljai egyesület érdem ekben gazdag 
elnöke, tisztéről lemondott, helyébe Erdős János káldi kartárs 
került. G aált tiszteletbeli elnökké választották. Somogyi Béla, a 
vasi közép egyhm. egyesület elnöke, Sopronba került. Az eltávozása 
által m egüresedett elnöki tisztet nem tö ltö tték  be, az egyesületet 
az általános tisztújitásig Bánó Ádám alelnök vezeti. A veszprémi 
egyesületnél Gimesi István aljegyző eltávozásával m egüresedett 
tisztségbe H orváth Ferenc nagyacsádi kartárs került. A Tolna— 
baranyai egyhm. egyesület elhúnyt elnöke helyett Gáspár József 
majosi kartá rs  vezette a közgyűlést.

Szem élyi változások a tanítói karban. Többen távoztak el régi 
állásukból, helyükbe új tanerők kerültek. Néhányan az államhoz 
szegődtek abban a boldog reménységben, hogy ott kedvezőbb körül
m ények közt szolgálhatják a népoktatás ügyét. A távozóktól búcsú
zunk, az érkezőket köszöntjük.

A körzeti konferenciákról is i t t  em lékezünk meg. Igaz sajná
lattal veszünk tudom ást az idei elm aradásukról, melynek indokolását 
Püspök u runk  családi körülm ényeiben kell keresnünk.

Vallásiam  könyvek, ú j tantervi Utasítás. Az egyetemes egyház 
yj, egységes vallásiam  tankönyvek kiadását, valam int egy teljes 
evang. T anterv  és Utasítás szerkesztését határozta el. Budapesten 
értekezletet ta rto tt s ezen kijelölte a tankönyvírókat és munkahozó
kat. N éhány tankönyv megjelenése szeptem berre várható.

Örömmel kell fogadnunk ezt az intézkedést, mely véget vet az 
egyházban oly sokfelé tagozódó tankönyvm izériának és az ezzel járó 
bizonytalan egyházi nevelésnek.

Ugyanezt m ondhatjuk a Tanterv  és U tasítás kiadására nézve is. 
D. Kapi Béla püspök úr, a tanügyi bizottság elnöke, a szerkesztő
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bizottságba a tanári és tanítói gárda kiváló képviselőit hívta meg, 
így rem élhető, hogy a megjelenő utasítás olyan tökéletes alkotása 
lesz a m agyar evang. oktatásügynek, hogy általa felekezeti iskoláink 
közism erten magas színvonala új eredm ényekkel gazdagodik m ajd. 
A tanítóság nagy rem ényeket fűz a megjelenő műhöz és örömmel 
várja annak megjelenését.

*

Ezévi titkári jelentésem et ezzel befejeztem. Kérem  az egyház- 
kerület tanítóegyesületének m inden tagját, hogy a rendkívüli egye
sületi viszonyokra való tek in tette l fogadja el ezt a jelentést a m ú lt
ban megszokott bővebb, részletesebb és magasszínvonalú elnöki 
jelentés helyett. Kertai J.

K Ö NYVISM ERTETÉS
Népfőiskolái munka.

Magvetés, részletek a szabolcsvármegyei népfőiskolások dolgo
zataiból, közli dr. Vácz Elemér.

Hazánkban mind nagyobb lendületet vesz a népfőiskolái m unka. 
A nyolcosztályú népiskola új szántás-vetése idején időszerűnek lá t
szik annak megismerése, milyen általános tudást, m űveltséget való
sított meg a régi, hatosztályú népiskola s mi m aradt meg ebből a 
tudásból a serdülő- s ifjúkor idejére. Az is érdekes, hogy m ilyen 
hatást é rt el a népfőiskola a maga továbbképző m unkájával, m ire 
építhetett s m erre irány íto tta  az ifjúság figyelmét. Végül az is 
sok érdeklődésre ta r th a t számot, m inek a hiányát érzi a felserdült 
ifjúság a maga falusi életében s mi az, amit szerinte meg kellene 
még tanulnia, hogy az életben boldogulhasson.

M indezekre a kérdésekre feleletet ad s intő példaként áll előt
tünk a szabolcsvármegyei népfőiskola beszámolója, am elyet dr. Vácz 
Elemér közöl a Bessenyei-Társaság kiadásában. A nnyira értékesnek 
látjuk e munkát, hogy közérdekűnek ta rtju k  részletesebb ism erteté
sét,. A szerző bevezető- és zárószavai m ellett a m unka szem elvények
ből áll a népfőiskolások tollából s azok legérdekesebb képviselőit 
szószerint közöljük s olvasóinknak figyelmébe ajánljuk.

Az elm últ télen m egtarto tt második szabolcsi népfőiskolái ta n 
folyam m unkatervébe felvettük  a dolgozatírást abból a célból, hogy 
a hallgatók írásbeli m egnyilatkozásain keresztül is m egism erjük fel
fogásukat az egyes kérdésekben és közvetlen bepillantást nyerjünk  
a szabolcsi falvak m egoldásra váró társadalm i és kultúrális viszo
nyaiba és problémáiba. A dolgozatokhoz előzetes m agyarázatot vagy 
irányítást nem adtunk, kizárólag a rra  hívtuk fel figyelm üket, hogy 
m indenki őszintén írja  le m ondanivalóit. A dolgozatok között te r 
mészetesen akadnak jobbak és gyengébbek is, nagy általánosságban 
azonban a hallgatók igen komolyan és meglepő tájékozottsággal 
adtak választ a fe lte tt kérdésekre.
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A z első dolgozatot Mi a vélem ényem  a városról? címen írták  a 
hallgatók.

A városi emberről, életről, a városi és falusi em ber viszonyáról 
szóló találó és meglepő m egállapítások m ellett örömmel olvashatjuk 
ezekben, a dolgozatokban, hogy a városi élet m inden „látszólagos” , 
„külső szépsége” és „sok szórakozási lehetősége” m ellett sem vágy
nak el a fiúk a faluból, sőt éppen a város megismerése növeli és 
fokozza bennük a falu m egbecsülését és értékelését. Örömmel olvas
tuk  ezt különösen azért, m ert a népi politika ellenzői részéről gyak
ran  hangzik el az a kifogás, hogy a falusi nép szellemi színvonalának 
az emelése, a népfőiskolák és tanfolyam ok csak ki nem elégíthető 
igényeket tám asztanak, csak m egindítják a falusiak városba özönlé- 
sét, elproletárizálódását. Sok más kérdés m ellett m éltó választ adnak 
erre a dolgozatok, mégpedig nem egy-kettő, hanem  csaknem kivétel 
nélkül mindegyik.

A tudás és ism eretek utáni vágy szólal meg Petróczy Béla (Üj- 
kenéz) dolgozatában: „Ha m egfigyeljük a városi és falusi em bert, 
a kettő  között igen nagy különbséget találunk úgy beszédben, m int 
szellemi képességben. M ert a városi em ber nagyobb része tanult, míg 
a falusi inkább csak földmíveléssei foglalkozik. Nem (iskolázott, 
ezért egy nagyobb hivatalba, ha elmegy, még azt sem tud ja  jóform án 
kifejezni, hogy m it is akar. Ezért volna rá nagy szükség, hogy a 
falusi em ber is jobban képzettebb legyen, ha nem olyan teljes 
egészében is, m int a városi.”

Egyik-másik dolgozat még m osolyra is deríti az olvasót. Az egyik 
például a szellőztetésről elmélkedik és a következőket írja: „váro
son sokszor látjuk, hogy szellőztetnek, faluhelyen azonban félnek a 
friss levegőtől, m ert azt mondják, hogy kihűl a ház. A városi nép 
sokat sétál, főkép este, de ezt is m egérthetjük, hogy miért. Azért, 
m ert a városban laknak a hivatalnokok, az iparosok. I tt  laknak a 
szellemi munkások, a gimnáziumi tanárok. Ezek azok, akik sétálnak.”

Egy másik ugyancsak a levegőről ír, még pedig a következő- 
képen: „az én vélem ényem  az, hogy a városban nem  olyan jó a 
levegő, m int a falun. M ert a városban sokan használják a levegőt, 
a községben azonban kevesebben.”

A  második dolgozatot Mi érdekelt eddig a legjobban? címen 
Írták a fiúk.

Ebben a dolgozatban érdeklődésüknek megfelelően term észe
tesen lényeges eltéréseket találunk, ké t dologban azonban csaknem 
kivétel nélkül megegyeznek. Az egyik annak a m egállapítása, hogy 
nem volt olyan előadás, vagy látogatás, amely ne érdekelte volna 
m indnyájukat, a másik pedig az, hogy elsősorban a gazdasági vonat
kozású kérdések kötötték le figyelm ünket. Lássuk azonban itt  is a 
dolgozatokat.

Poór Ferenc (Beszterce) a következőket írja: „A m últ évben, 
amikor a tanító úr tudom ásom ra adta, hogy Nyíregyházán a Besse- 
nyei-Társaság népfőiskolát rendez és erre engem választ ki, m ár 
akkor is az érdekelt a legjobban, hogy m egtanuljak jobban gazdál
kodni.”

Szilágyi Mihály (Napkor) szerint a tanfolyam on elhangzott elő
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adások közül „egy előadást sem lehet kisebbre venni, m in t a m á
sikat. Én úgy érzem, hogy m indegyiknek hasznát fogom m ajd venni 
a m i falunkban, m ert ott m inden egészen m áskép történik . Nem 
volt olyan előadás, amék nem érdekelt volna, m ert tudom, hogy 
egy m agyar em bernek ezeket m ind tudnia kell, ha könnyebb és 
boldogabb jövőt akar családjának és hazájának. Igazán m inden ér
dekelt és m indenre figyeltem és m indent, ahogy tudtam , m egjegyez
tem  magamnak, m ert tudom, hogy minél többet tanulunk és minél 
többet tudunk és minél jobban összetartunk, annál könnyebb lesz 
m ajd  megvalósítani Szebbjövőfalvát!”

Az új szellem kér m ár helyet Dem eter Gyula (Máriapócs) dol
gozatában. „Ma m ár új időket élünk — írja, — nem haladhatunk 
apáink  m egnyugodott életmódján. Mi m ár egy igényesebb, civilizál
tabb  életmódot, m űveltebb falu t és megértőbb társadalm at akarunk. 
M int ahogy látjuk, jobban törődni akarnak velünk a hivatalosabb, 
tekintélyesebb emberek is, hogy bennünket az élet legértékesebb 
kincsére, a tudásra és m egértésre neveljenek.“

Garai Pál (Nyíregyháza) külön kiemeli a m agyar nótákat, ami
dőn azt írja, hogy „nagyon érdekelt még a sok, szép m agyar dal, 
am it ezelőtt jóform án nem is hallo ttunk .”

A  harmadik dolgozatnak ez volt a címe: M it olvasok?
Szomorú kép táru l elénk ezekből a dolgozatokból. A falu, a 

szabolcsi falvak nagyfokú kultúrális  elhagyatottságának és elm ara
dottságának a képe ez. M indegyik hallgató kihangsúlyozza dolgoza
tában, hogy szeret olvasni, illetve legtöbbször csak szeretne olvasni, 
m ert nagyon kevés helyen és nagyon kevés könyv, újság és folyóirat 
á ll rendelkezésre. Az utóbbi években kétségtelenül javu lt m ár a 
helyzet, mégis, am int a dolgozatokból látjuk, ezen a té ren  további 
lépésekre van szükség.

A gazdasági könyvek h iányát emeli ki V arga László (Tiszadob). 
„Hogy erre a kérdésre feleljek: M it olvasok? azt felelhetem , hogy 
bizony nem nagyon sokat olvastam  olyan könyveket, am elyekből 
tapasztalatokat tudtam  volna szerezni. Igaz, ezzel nem azt mondom, 
hogy nem szoktam olvasni, igenis szoktam, de nem elég az, hogy 
az em ber jó hangzású, izgalmas regényeket olvasson. Egy gazda
ifjúnak  egyébre is szüksége van, vagyis volna, ha rendelkezésére 
á llna olyan könyvtár, am elyben gazdasági dolgokat tartalm azó 
szakkönyvek vannak. Ez hiányzik még nálunk. Egyébként könyvek
ben nincs olyan borzasztó nagy hiány, m ert a reform átus ifjúsági 
egyesületnek van szép könyvtára és abban meg lehet talá ln i m inden 
jó m agyar írónak a művét, úgym int Jókait, M ikszáthot stb. Meg 
aztán  újság is já r  m ajdnem  m inden rendes falusi házhoz. De ism ét
lem, nem ártana egy pár olyan könyv a falum ba, amely a gazdasági 
dolgokkal foglalkozik, szívesen elolvasgatnám én is, meg mások is 
az ilyen könyveket, amely aztán nemcsak szórakoztatná az em bert, 
hanem  felvilágosítaná bizonyos dolgok felől. M ert egy jó regény az 
csak szórakoztatja az em bert, ellenben egy olyan, m int am ilyet az 
előbb em lítettem , tan ítja  és tapasztalatokkal gazdagítja olvasóját.”

Gebri Mihály (Kisléta) felsorolja könyvállom ányát is: „Odahaza 
van a Tiszta férfiúság című könyv Tóth Tihamértól, A keresztyén
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család című könyv és a T alm ud“. Hasonlóképpen felsorolja könyv- 
állományát Hegyes Ferenc (Szakoly) is. „Községünkben az emberek 
nagyrésze újságot olvas, a kevesebbik része történeti könyveket és 
Bibliát. V annak egyesek, ak ik  nem olvasnak egyáltalában. Könyv
tárunk  az nincsen. Nekem van  kilenc könyvem, négy történeti, négy 
gazdálkodási, am elyeket Nagy kálióban a szakiskolától kaptam  és 
egy Bibliám.”

A ponyvaregényekről mond ítéletet K ántor József (Dögé): 
„Én nagyon szeretek olvasni, hacsak egy kis idom van, m indjárt 
olvasok. De sokszor azon m úlik, hogy nincs könyv. Falusi embernek 
nincsen pénze drága könyvekre, azért nagyon el vannak terjedve 
az olcsó ponyvaregények, ebből pedig csak a rosszat tanu lha tjuk  meg. 
Nekem is van egy pár darab  jó könyvem, Petőfi, Jókai és más 
íróknak a m unkái, de ezeket m ár ötször is olvastam, m ert nincs 
újabb. Aztán vannak az olcsóbbak, ponyvák, amelyek elég izgalma
sak és kalandosak, de nem  építők.”

Sipos Ferenc (Kékese) azon kevesek közé tartozik, aki m indent 
olvas, akinek rendelkezésre áll m inden könyv, am it olvasni akar. 
„Olvasok odahaza, — írja  —, újságot, történelm i könyveket, regé
nyeket, meséskönyveket, gazdasági szakkönyveket, B ibliát és imád- 
ságos könyvet. Ezek m ind rendelkezésem re állanak.”

Nem egy dolgozatban em lítik a hallgatók a könyvek között a 
Bibliát. Sztankó András (Nyíregyháza) is azt írja, hogy: „Édesapám
tól láttam , hogy Bibliát olvas, én is kezdtem  most belőle olvasni.”

A  negyedik és egyben utolsó dolgozatnak ez volt a címe: Milyen 
gondolatokkal távozom a népfőiskoláról?

Ez volt a legérdekesebb és a legfontosabb kérdés, errő l írták 
a hallgatók a legjobb dolgozatokat is. Ha annak a sok elgondo
lásnak, tervnek és nekibuzdulásnak csak egy hányada válik  is majd 
valóra, ami ezekben a dolgozatokban kifejezésrt ju to tt, m ár akkor 
sem volt hiábavaló a tanfolyam unk.

B. Nagy Gyula (Berkesz) dolgozata: „Én m ár azelőtt is hal
lottam, de m ost tapasztaltam  és egészen bizonyos lettem  abban, hogy 
a nemzet csak úgy élhet és virágozhat, ha a fiai egym ást szeretik 
és megbecsülik. Az igazi szeretet és megbecsülés eltün teti a különb
ségeket. Tehát nincs különbség a honfi és honfi közt, a falu és 
város közt. A városi em ber ben t a hivatalában, vagy m űhelyében 
dolgozik, a falusi pedig k in t a gazdaságban. M indkettő dolgozik, 
m indkettő m agyar és testvér. Hazamenet az lesz az első dolgom, 
hogy ezt tu d tá ra  adjam  szüleimnek, legény barátaim nak, de az 
em bereknek is. Nem kell gyalázni a városi urakat, azok is dolgoz
nak, mégpedig nemcsak m agukért, hanem  m indnyájunkért. De nem
csak most dolgoznak, hanem  dolgoztak akkor is, m ikor azért pénzt 
kellett kiadniok, amikor tanu ltak  sok-sok évig. Hiszen m ajd  minden 
városi úr, m ire hivatala lesz, m ár a fején alig van haj a tanulástól, 
meg a gondtól. De úgy érzem, sok m ást is keli tennem . Elsősorban 
az ifjúságot kell komoly m unkára indítani. Komolyan fogja fel az 
ő dolgát, m ert csak így lehet belőlük igazi, komoly, istenfélő m agyar 
gazda. Éppen ezért igyekszem segítségére lenni a mi tanítónknak 
abban, hogy a legényeket és az idősebbeket is oktassa, hogy tapasz
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ta ljanak  m indenféle irányban. Addig beszélek fiatal gazdákkal, amíg 
rábírom  őket, hogy gazdakört alakítsanak, megmagyarázom annak 
hasznát. De megmagyarázom azt is, m ilyen szükséges, hogy m inden 
gazdának legyen egy kis gazdasági könyvtára, m ert sok hasznos do
log van abban, sokat tanulhat belőle. Elsősorban m agam ra vigyá
zok, én legyek a jó példa, főleg az ifjúság előtt, m árcsak azért is, 
nehogy azt m ondják rólam, hogy hiába voltam  népfőiskolái tan 
folyamon. Nekem is sokat kell otthon még tanulnom , m ert i tt  láttam  
meg, m ilyen keveset tudok. Tanulni fogok tovább, hogy ezzel necsak 
magamnak, hanem  a többieknek is használhassak.

M indent megteszek, am it én tudok, hogy egybekapcsoljam a 
falu népét, hogy egymást m egértve, megbecsülve, jobb sorsot nver- 
jenek el. Az igaz, hogy ennyi m indenre m agam  nem vagyok elén. 
de vannak barátaim  s keresek olyan barátokat, akik m egértik, rmt 
akarok s ebben segítenek. Érzem, hogy a jó Isten ad segítőtársat s 
Ö maga is m ellém áll ebben a m unkában s így a falu előrehaladását 
Vele közösen igyekszünk m egvalósítani. De széjjelebb is nézek, más 
községekbe és •'ossza is, a most bezárult tanfolyam  vezetőihez. Fenn 
fogom tartan i az összeköttetést Szebbjövőfalva polgáraival, rnegala- 
kítóival és vezetőivel, hogv egym ást tám ogatva, egymást dolgainkról 
értesítve, egym ást biztatva, a falunkban úgv m unkálkodhassunk, 
hogy az hazánknak, falunknak, családunknak és m agunknak is 
hasznára váljon. így küzdünk, dolgozunk a m agyar szebb jövőért. 
M unkával és szeretettel, falu a várossal, testvér a testvérrel. Igen 
erősen elhatároztam , hogy én ígv fogok élni. Isten segítsen hozzá!”

A dolgozatokból, de a beszélgetésekből is úgy látjuk, hogy a 
tanfolyam  az ifjúsági m unkának m egveszerte nagv lendületet fog 
adni. Ifj. Hankovszky János (Nyíregyháza) is elsősorban erről ír: 
,.Nagv szomorúsággal gondolok az otthon levő barátaim ra, de m aga
m at is közéjük számítom arra  az időre, m ielőtt még nem iöttem  be 
a népfőiskolára. M ert sa ján latta l kell írnom, hogy nálunk semmi
féle ifiúsági m unka nincs, ennek oka az, hogv nincs vezetőnk, nincs, 
aki felébressze az ifjúságot. Az itten  szerzett tapasztalataim  szerint 
dolgozom először is az ifjúsági egyesület m egalakulása ügvében. 
m elynek célja lesz a m agvar ifjaknak  a m űveltség felé vezető ú tját 
m egnyitni, ez az út lesz az új út, melv a Szebbjövőfalvához vezet. 
Ez lesz az én kötelességem, m ert elsősorban ezzel szolgálok ha
zám nak.”

K ántor József (Dögéi: ,,Vége a népfőiskolái tanfolyam nak, ahol 
annvi szénét és hasznosat tanultam .. Annyi sok indítást, és köteles
séget érzek lelkemben, amit nekem  haza m enve el kell végeznem 
És ha az Isten megsegít, el is végzem. Ezért, a tudásért, m elvet i+t 
szereztünk, köszönettel tartozunk előadóinknak, akik a legjobb tudá
suk szerint igyekeztek m egm agyarázni és belénk nevelni különféle 
gazdasági és szellemi m unkánknak az elvégzését. Érzem azt az el
m aradást. hogy hol állunk mi a tudományos és a helves m unkában. 
Hazamenve szere tném , m egváltoztatni ezt a helyzetet gazdaságunk 
és ifjúságunk terén, azt a sok szépet, am it itt tanultunk és láttunk, 
ha el tudnám  végezni odahaza, m egváltozna minden. Először az ifjú
ságunkat kell jó ú tra  téríteni, m ert Istenbe vetett hit nélkül nincs 
áldásos munka. M ert a mi községünkben nagyon letért az ifjúság
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a jó útról és rohan a pusztulás felé. Ezzel szemben látom  az itteni 
fiatalságot, am elynek az egyesületében egynéhányszor mi is részt- 
vettünk, hogy milyen szeretet, együttm űködés és áldásos munka 
folyik. Az ilyen fiatalsággal lehet elérni a szebb jövőt. És a gazda
sági előadásokból kitűnik az, hogy m ennyire el vagyunk m aradva 
mi m agyarok a külfölddel szemben. Nekünk is vannak olyan jó 
földjeink, mi is tudunk úgy dolgozni és még sem érünk el annyi 
term ést. Ennek az az oka, hogy a gazdasági képzettségben nagyon 
el vagyunk m aradva. M ár pedig ez a nem zet elvész, ha fiai nem 
igyekeznek ezt a m ulasztást behozni. Igyekezni fogok én is gazda
társaim at felvilágosítani ezekről a dolgokról.”

Röviden és velősen fejezi Sztankó András (Nyíregyháza) a 
négyhetes tanfolyam  m inden eredm ényét, am időn azt ír  ja, hogy „én 
jól m egtelt ésszel és sok m indennel távozom a népfőiskoláról.”

A bem utatott dolgozatok és dolgozatrészek, úgy gondoljuk, elég 
jó bepillantást engedtek abba a munkába, ami néofőiskolai tanfolya
munkon folyt. Teljesen az olvasóra bízzuk ítéletének m egalkotását, 
illetve a feleletadást arra a ké t kérdésre, hogy szükség van-e  Sza
bolcs m egyében népfőiskolái m unkára és hogv érdem es-e a nén 
fiaival foglalkozni, lelki és szellemi felemelkedésüket szeretettel és 
áldozatos m unkával szolgálni?

HIRCK
Gyászhír. Nemesdömölki László La

jos nyug. körjegyző életének 73-ik, 
boldog házasságának 40 évében Cell- 
dömölkön elhunyt. Az elköltözöttet 
özvegye, sz. Krúg Mária s fiai: dr.
László Lajos tb. főszolgabíró és László 
Béla tanító gyászolják.

Esküvő. Eőry Dénes cinkotai tanító 
és Diénes Margit aug. hó 3-án ta rto t
ták esküvőjüket a rákoscsabai temp
lomban.

Az első evangélikus egyházi zené
szek. Az elmúlt tanév végén először 
nyert oklevelet az Orsz. M agyar Kir. 
Egyházzenészképesítő Bizottság előtt 
Sulyok Imre és Vönöczky (Schenk) 
Endre evangélikus egyházi zenész. Ne
vezettek a nagyobb előképzettséget 
kívánó orgonatanszakot is elvégezték.

Lemondás. A soproni felsőegyház
megye iskolalátogatóbizottságának tag
jai tisztségükről lemondtak, mert nem 
látogatás rövidsége folytán az új kér- 
tartják  magukat illetékeseknek, hogy a 
dőívek számbeli minősítést is kívánó 
működését lelkiismeretesen elbírál- 
rovatát kitölthessék, másszóval a tanító 
hassák.

Első kapavágás. A soproni evangé
likus tanítóképző-intézet építkezése 
megindult. Az úi intézet internátusi 
részének felépítésénél az első kapa
vágás, meghívott ünnepi közönség 
előtt, augusztus 25-én délelőtt történt.

Kinevezés. Böröczki Vilmos győri 
tanító, képesített gyakorlóiskolai taní
tót, lanunk m unkatársát a VKM. az 
újvidéki áll. tanítóképző-intézet gya
korlóiskolájához nevezte ki. Állását 
már el is foglalta.

A homlokszemű gyík. A Búvár 
augusztusi száma írja: Bizonnyal keve
sen tudják, hogy a földtörténet triász 
korszakában háromszemű állatok is 
éltek a földön. Pedig, amint a tudósok 
kutatása nyomán bebizonyosodott, va
lóban éltek, mégpedig gyíkfélék. Ezek 
az ősmocsarakban mászkáló állatok 
csak úgy tudtak kell óképpen véde
kezni a rájuk leselkedő ellenséggel 
szemben, hogy homlokszemükkel fel
felé vigyáztak. Ha aztán ellenség kö
zeledését Vették észre, gyorsan mene
déket kerestek. Csont-maradványaikon 
a harmadik szem üregét ma is láthat
juk a múzeumokban.
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KANTORI ROVAT*»
A kórus is templom!

Irta: dr. Gárdonyi Zoltán.

M últkori közleményem folytatása gyanánt most az énekkari ta 
gok viselkedéséről szólok. Teljesen helytelen, ha a karénekesek 
m agukat csupán alkalm i vendégszereplőknek tekintik. A jelenlegi 
istentiszteleti rendben az énekkar éneke a szószéki szolgálat u tán  
volna. Mégis többször azt tapasztaltam , hogy a karéneket a prédi
káció elején  szólaltatják meg. Ennek az okát távolról sem a litu r 
gikus felfogás eltérő voltában kell keresnünk, hanem  az énekkari 
fegyelem lazaságában. Az énekkari tagok jó része m inél előbb „le 
akarja énekeim ” az ünnepi kórust, hogy azután az istentisztelet 
hátralevő része alól kivonhassa m agát. Amennyire emeli az ünnep 
áh ita tá t a karének, annyira lerontja  azt az énekkari tagoknak a 
kórusról való leszállingózása és a templomból való kiszökdösése. 
Ez m indenütt így van, ahol a karénekesek nem érzik á t azt, hogy ők 
is a gyülekezet tagjai, sőt kiváltságos tagjai, akiknek különleges 
kedvezm ény gyanánt m egadatott, hogy az U rat dicsőítő művészi k a r
ének előadásában is résztvehetnek. A karénekesekbe neveljük bele 
ezt az egyedül helyes felfogást! Ha ezt elértük, akkor nem lesz gon
dunk azokkal az énekesekkel, akik azelőtt „szívességből” voltak a 
kar tagjai. Addig azonban még azzal is számolnunk kell, hogy ha a 
karénekesek esetleg külső kényszer hatása alatt mégis m egvárnák 
az istentisztelet végét, akkor vagy egymás közt, vagy a karm ester
rel fognak beszélgetést folytatni, még pedig a legjobb esetben arról, 
hogy ki hibázta el a karéneket, de könnyen fordulhat a szó kevésbbé 
templomi vonatkozású tém ára is.

A zután most vegyük sorra az orgonás mellé letelepedő hospi- 
tálókat és kíbiceket. Ók azt gondolják, hogy az orgonapad azért szé
les, m ert azon okvetlenül 2— 3 em bernek kell ülnie. Az az orgonás, 
aki az ilyesm it hajlandó eltűrni: az valóban megérdemli, hogy a 
pedál szélső vidékeinek, a redőnycrescendónak, valam int a játszó
asztal szélei felé elhelyezett regisztereknek a használatában aka
dályozva legyen. Még szerencse, ha ezek a jó indulatú  érdeklődők 
beérik azzal, hogy az orgonás já tékát közvetlen közelből szemlélik! 
Mert — sajnos — közülük igen sokan azzal vélik igazolni a to la
kodásuk jogosságát, hogy a közéneket a legnagyobb buzgalommal 
fortisszim óban harsogják az orgonás fülébe. Kántor legyen a talpán, 
aki ilyen szomszédságban képes figyelni arra, hogy hol is ta r t a 
gyülekezet az énekben! Idegeneknek az orgonapadra való letele
pedése m ég akkor sem engedhető meg, ha a kóruson esetleg m ár 
m inden m ás ülőhely el lenne foglalva. Az orgonapad kizárólag az 
orgonás helye, s azon még a prédikáció alatt se üljön más, m ert 
a fel- vagy leszálláskor akaratlanul is hozzáérhet billentyűhöz, vagy 
nyomógombhoz, vagy lábem eltyűhöz. Ez utóbbi azért veszedelme

* E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán tanár címére (Sopron, Ev. Tanító
képző-intézet) küldendők.
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sebb, m ert a véletlen ki- vagy bekapcsolás hatása nem  azonnal m u
tatkozik, hanem akkor állíthatja az orgonást kellem etlen meglepetés 
elé, am ikor ismét az orgonáé a szó. Az orgonapad illetéktelen ven
dégei különben sokszor még azt sem tud ják  elkerülni, hogy a pedál- 
billentyűkre testük egész súlyával ráálljanak. Hogy az ilyen m egter
helés esetleg a b illentyű töréséhez, vagy a huzal (absztrakt) elszaka
dásához vezethet, a rra  csak az gondol, aki a hangszer sorsát a szívén 
viseli.

A kóruson bárkinek bárm it enni vagy inni nem  való; még 
kevésbbé való a dohányzás (ez utóbbi az orgonatest belsejében a leg- 
kevésbbé). Ezt nem  is tettem  volna itt szóvá, ha ilyesfélét nem a 
saját szemeimmel lá ttam  volna.

Orgonás, karvezető, hospitáló, karénekes és karénekesnő (!) 
egyaránt érezze át azt, hogy a kóruson is az Isten házában van. 
A kórus rendjéért elsősorban az orgonás felelős. Az ő figyelmezte
téseit, intéseit ne vegye senki sem zokon, de viszont a kántor is 
olyan form ában gondoskodjék a rend megóvásáról, hogy azzal senkit 
meg ne bántson. Legegyszerűbb mód, ha jó példával járunk  elől.

*

Hangjegymellékletünk.
Szeptem ber—október hónapokra 4 oldalnyi hangjegyet m ellé-' 

kelünk. Kapi-Králik  Jenő „Reggeli fohász“-a általános tartalm ú, kö
zepes nehézségű négyszólamú vegyeskar. Gárdonyi Zoltán „Tartsd 
meg hazánkat, Isten!” szövegű kánonja háromszólamú; énekelheti 
bárm ilyen fajtájú  kar, valam int oktávkettőzéssel vegyeskar is.

*

Továbbképző tanfolyamunk
tizenhárom  résztvevővel aug. 19-én, d. e. 9 órakor a fasori gimná
zium ban megkezdődött. A tanfolyam  beszámolóját a legközelebbi 
szám unkban közöljük.

V e z é r k ö n y v e k  a  s z á m o lá s
(II. k ia d á s) é s

o lv a sá s - ír á s
tanításához a népiskola I. osztályában. M indkettő az új módszer 
szerint: játék, mese, ra jz  és cselekedtetés ú tján  közli az ism erete
ket, óráról-órára részletesen kidolgozott óratervekkel. Nélkülözhe
tetlen segítséget nyújtanak , különösen ez osztályt először vezető 
tanítóknak. M egrendelhetők a szerzőnél: Evva Leona tanítónőnél, 
Ózd (Borsod m.), előbbi 4.30, utóbbi (a régi és új írást is tárgyalja) 
3.90 P -ért. Ugyanott Útmutató a női kézimunka tanításához a nép
iskola II—III. o. szám ára 1.60 P -é rt kapható.

Nyomatott G arab József könyvnyomdájában, Cegléden.



Az új iskola műhelyéből kézimunkatanmenet fiúk és leányok 
részére, összeállította: Tóth Nándor és Gimesi József. K iadja: Ma
gyar Ünnep könyvkiadóvállalat, Szeged.

A Magyar Ü nnep m ár több gyakorlati é rtékű  m űvel ajándé
kozta meg a népoktatásügyi irodalm at. Vállalkozószellemű m un
káival m ár eddig is sok szolgálatot te tt a m agyar tanító sokoldalú 
tevékenységének m egkönnyítésében. Mostani kiadványa is hasonló 
gyűjtem ény. Tartalm az: női, agyag, papír, karton , fa, háncs, drót, 
játékok, karácsonyfadíszek, stb. m intákat.

A kézim unkaanyag egyes csoportjaihoz bevezető m agyarázatot 
fűz, amelyből m indenki m egérti e kézim unka elvégzésének mód
ját, az anyag beszerzését, felhasználását s a m unka m enetét. Azután 
egyes lapokon közli az elkészítendő m unkák egyszerű, világos ra j
zait. A bonyolultabb elkészítési m ódnál a m unka részleteit is jól fel
tün te tő  képekben lá th a tju k  s akinek nincs is különösebb ügyessége 
vagy nagyobb tájékozottsága a kézimunkához, az is m egérti az 
elkészítés m enetét. így  segítségével határozottan könnyebb lesz a 
kézim unka tan ítása  s ami fő, rendszeres, módszeres és valóban 
gyakorlati értékű foglalkozássá válik.

Ilyen segédeszközök nélkül a tan tervnek  a tanítóval szemben 
tám asztott követelm énye, m int tú lzo tt követelm ény áll elő, m ert 
nem  m inden tan ító  szaktanító a kézim unkatanításban. M ásrészt a 
tan te rv i anyagfelsorolás bősége m egnehezíti az eligazodást az 
anyagban. M indezt megoldja e gyűjtem ény s m egszünteti azt a 
kuszaságot s rendszertelenséget, ami éppen ez okok m iatt akár
hányszor tapasztalható volt a kézim unkatanításnál. Az anyag így 
elkülöníthető, összegyűjthető s így nem áll elő az a helyzet, hogy 
évről-évre az egyes osztálycsoportok ugyanazt az anyagot készítik el.

Elősegíti, hogy m inden tan ító  észrevegye községe, vidéke házi
ipari jellegét és azt kidom boríthassa a kézim unka tanm enetében,

Nem kész, kidolgozott tanm enet áll előttünk, hanem  a tan terv 
ben előírt különböző kézim unkanem ek ism ertetésével, a célszerű
ség, használhatóság és nemzeti értékeink szem előtt tartásával 
összeállított kis gyűjtem ény, mely tananyagból a gyerm e
kek fejlettségi fokának  megfelelően, tetszés szerint válogathatunk.

E gyűjtem ény alapján mégis nagyon könnyen elkészíthetjük 
osztályaink kézim unka-tanm enetét s bizonyos, hogy teljesen  szak
szerű s a módszeres követelm ényeknek m egfelelő tananyagbeosz
tást állítunk össze egy kis körültekintéssel.

A gyűjtem ényt bátran  s m eleg pártolással aján ljuk  olvasóink
nak. M egrendelhető a Magyar Ünnep könyvkiadóvállalatnál, Sze
geden, ára  4 P  80 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla 26.297. 
Postafiók 18. S.

„Űj élet az iskolában.“ G yakorlati ú tm utató  néptanítók részére, 
összeállította: M ajorossy Gusztáv és vitéz P eterd i Lajos. K iadja a 
„M agyar Ünnep“ könyvkiadóvállalat, Szegeden.

A Kiss K ároly jogügyi főtanácsos és dr. Nagy Sándor tanügyi 
tanácsos ajánlásával ellátott 232 oldalas könyv gyakorlati m unka
eszköz. Az új nyolcosztályú népiskolában m egkívánt nevelőm unka 
segédeszköze. Segítséget nyú jt abban, hogy a tanév elejétől annak



utolsó napjáig  m inden nevezetesebb nevelő-m ozzanatot kiaknázhas
sunk. Ad főbb kérdésekben módszeres tájékoztatást. Ilyenek: a tan í
tásra való előkészülés, a vázlatkészítés, szülői értekezletek, környe
zettanulm ányok, ifjúsági vöröskereszt-csoportok, iskolai énekkarok 
szervezése és vezetése, az iskolai takarékok, m esedélután, tanu l
m ányversenyek s kiállítások rendezése. Ad ezek elm életi fejtege
téséhez gyakorlati anyagot: előadást, ú tm utatást. Ad irányelveket az 
iskolai ünnepélyek rendezéséhez. M ajd a 48, oldaltól kezdve a m á
sodik részben nagy gyakorlati érzékkel, jó nevelői meglátással és 
nagy változatossággal összeállított, kész m űsoranyagot az ünnepé
lyekhez. Szinte készen adja egy-egy iskolai ünnepély legváltozato
sabb m űsoranyagát! A nnyira gondosan összeállította a könyv szer
zője az ünnepélyek sorrendjét, hogy a dalok hangjegyeit is közli a 
könyv. Aki ismeri a heiyes, a valóban gyönyörködtető és nevelő- 
hatású iskolai ünnepély rendezésének sok nehézséggel s még több 
fáradságos utánjárással terhes feladatát, az tud ja  igazán értékelni a 
könyv ilyen kiváló érzékkel, hozzáértéssel és gonddal összeállított 
m űsoranyagának nagy értékét.

A versek, dalok nagyon gazdag sorozata m elle tt kész. kidolgo
zott beszédek, szavalókórusok, jelenetek, színdarabok, mesék is 
sorakoznak a gazdag gyűjtem ényben, am elyeknek előadási joga is 
benn efoglalta tik a mű árában, tehát előadásukhoz külön engedélyt 
szerezni nem  kell.

A gazdag gyűjtem ény valóban az új iskola munkaeszköze. Sok 
fáradságtól megkíméli a tanító t, ha megszerzi e m űvet, az ünnepé
lyek rendezése. Egyébként is nagy segítséget talál az új iránvú 
népiskola nevelőm unkájához. M ind a falusi, m ind a városi tanító  
m egtalálja a gyűjtem ényben a neki megfelelő szem elvényeket s 
évekre el tu d ja  látni iskolájában a nevelőm unka fő feladatait. Lel
kes, hazafias szellem sugárzik ki a könyv soraiból, ami csak 
emeli é rtékét. Különösen pedig elősegíti a m ű szerkesztésében az 
előforduló dalok csokra a népdalok s legkiválóbb m űdalaink meg
ismerését.

A könyv ára nem szerepel annak lapjain. M egrendelhető a 
Magyar Ü nnep kiadóvállalatnál, Szeged, Postafiók: 18.

SZERKESZTŐI ÜZENET
K ö n n y ű  L , J á s z b e r é n y .  L ap zárta  u tán  k a p ta m . A  jan u ári 

szá m b a n  ism ertetem . Ü d v .

TÉLI MENETREND
S o p ro n b a  érk ezik . H o n n a n  ?

7 ó  4 0 'p s z e m . S z o m b a th e ly  
13 ó 32 p s e b e s  P é c s -N a g y k a n iz sa  
17 ó 45 p s z e m . S z o m b a th e ly  
20  ó  12 p  s z e m . N a g y k a n iz sa

S o p ron b ó l indul. H o v á ?

5  ó  20  p s z e m . N a g y k a n iz sa
13 ó  33  p s z e m . N a g y k a n iz sa
14 ó  23  p s e b e s  P é c s
19 ó  30  p s z e m . S z o m b a th e ly

Nyomatott Garab József könyvnyom dájában, Cegléd.
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS
Felelős szerkesztő: 

S O M O G Y I  B É L A

MEGJELENIK HAVONTA.
Szerkesztőség: Sopron, Evangélikus Líceum és 

Tanítóképzőintézet. Képezde-u. 14.
Telefon : Sopron, 106.

Kiadóhivatal : Cegléd, evangélikus iskola.

TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA
Felelős kiadó :

Ö Z V .  K 1 S Z E L Y  J Á N O S N É

ELŐFIZETÉSI Á R :
Egész évre . . 10'— P, fél évre 5'— P 

Postatakarékcsekkszámla : 42.523

Máté 17:7.
Valaki az először á té lt  légi bom batám adás u tán  így fakadt 

ki: „Mégis könyörtelen az Isten, hogy ilyesm it megenged!” Rette
netes is, hogy bezárult fe le ttünk  a kegyelm es ég. Nem a kegyelmet 
és békét v á rh a tju k  felülről, hanem az ellenséges repülőkért kell 
kémlelnünk az eget. De, hogy ki a könyörtelenebb, Isten-e, vagy a 
felebarátjától elforduló, a gyerm eklelket gyökeresen megsegíteni 
nem akaró em ber-e, ez m ajd  elválik. B etelt az idő! E lközelített az 
Isten országa. Térjünk meg! Higyjünk igazán az evangéliumban! 
M indenekelőtt térjünk m eg mi, m agyarok! Népiségünk magja 
Mohácsnál és a török hódoltság alatt m ajd , hogy ki nem  pusztult. 
Joggal á llíthatjuk , hogy népiségünk zsenge, fiatal, úgyszólván csak 
300 éves. És ez a fiatal népiség elcsábítta tta  magát a 6000 éves 
krisztustagadó zsidóságtól. M ost is, 13— 14 m agyar lélekre esik egy 
zsidó! Drága m agyar testvérem , hogy m ilyen  messze, hová, mikor 
hagytuk m agunkat elcsábítani, arról m ost nem szabad m ég szól
nunk. Nem is szabad a-zsidó t azért gyűlölni, kikergetni vagy el
pusztítani akarni! Az az ő egyetlen hivatása, hogy a Krisztustól 
elcsábítson s akit lehet, elszakítson. Fontos az, hogy könyörtelen
ségre, irgalm atlanságra csábítta ttuk  m agunkat saját m egkeresztelt, 
urvacsorai testvérünk irán t. És e téren sokszor és sokféleképpen 
vétkeztünk. M ajd a Szentlélek m egm utatja vétkességünket a kellő 
időben. Elég az hozzá, hogy elcsábíttatásunk, bűnünk súlya főképp 
a zsenge gyerm ek és ifjú lelke t nyomja. K önyörtelenségünk m iatt 
m eg sem születik sok gyerm ek (egyke), ak ik  pedig világra jönnek, 
ugyanaz a la tt a könyörtelenség alatt szenvednek. (Gyermeknyomor 
és pásztornélküliség.) Vigyázzunk, nem  az az egyes egykéző 
anya könyörtelen, aki lelki árvaságában nem  tud, nem m er, nem 
akar gyerm eket nevelni! Nem. Mind könyörtelenek vagyunk. Első
sorban én, azu tán  Te. Ezért a bombazápor, az eleven emberégetés 
és az elzárt ég! Isten ma véget vethet a háborúnak, de Ö irgalm at 
akar az emberszívekben lá tn i és nem titkon  önző áldozatot vár 
tőlünk. Mit érnénk  ma a békével, ha nem tudnók egym ást igazán
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szeretni?! Előre finn-m agyar tengely az irgalom  evangélium ával a 
K risztus szeretettől meleg véréért! Látod, hogy ama tengely ha
talm a nem  elég, m ert legyőzi, de meg nem győzi az ellenséget. 
Előre az itt köztünk sötétlő külmissziói terü letre . Felragyog a Nap! 
K önnyen szép a ra tás t érhetünk! N. J.

Ifjúságnevelésünk ügye.
Irta : Sátory Vilmos.

Nem  vitatható tény, hogy az ifjúság a nem zet jövőjének leté
tem ényese; m inden modern állam, minden irányzat jól tudja, hogy 
akié az ifjúság, — azé a jövő! Napjainkban a legújabban m egjelent 
5520/1941. M. E. sz. honvédelmi és testnevelési törvény ad ennek 
a tém ának  időszerűséget.

Az ifjúsággal való foglalkozás — dacára annak, hogy fontos
sága mindig kedvelt jelszó volt, —  mégis a m últban csodálatosan 
elhanyagolt te rü let volt s talán  csak a világháború u tán i belső 
m egújulás hozta felszínre. Azelőtt a népiskola elvégzése u tán  a 
serdülő ifjúság m agára volt hagyva, — m ert az ismétlő iskola 3 éve 
egyáltalában nem jelen tett vezetést, — éppen abban a válságos 
fejlődési korszakban, amikor a lélek és a tes t a legtapintatosabb 
vezetésre szorul.

A legelső igazi ifjúsági m unkát — m odern értelem ben, — 
a cserkészet válla lta  és végezte mostanáig igen helyes, igen ered
m ényes módon. A századeleji angol próbálkozás igen ham ar elter
jed t világszerte és m indenütt igen értékes és magas színvonalú 
nevelői m unkát végzett. A gyors siker m u ta tja  és bizonyítja, hogy 
szükség volt rá, az ifjúság kívánta! És m ert a fejlődési korszak 
lélek tan i követelményeinek eleget tett: a fiú ifjúság m egszerette és 
m ind nagyobb szám m al töm örült zászlója alá. Az ifjúságban fel
gyülem lő energiák hasznos és okos felhasználása a haza, a köz és 
a sa já t javára — , a term észettel létesített szoros és állandó kapcso
la t — , a rom antika és képzelet okos realizálása —, a mozgás, a 
pezsdülő élet és tevékenykedés— , a robinsoni honszerzés és tábor
létesítés képezték a cserkészet lényegét és azokat a vonzó elemeket, 
am ik az ifjúságra hatottak. A m agyar cserkészet világviszonylat
ban  igen előkelő helyet vívott ki magának, m inden m egnyilvánulá
sában ízig-vérig hazafias volt és im m ár több, m int negyedszázados 
fennállása alatt egy lelkében tiszta, érzésében magyar, cselekede
teiben  becsületes és ügyes nemzedéket nevelt. A maga nemében 
valóban — em berileg tökéletes ifjúságm entő és -nevelő m unkát 
végzett.

A cserkészet azonban a nemzet, ifjúságának csak egy kis töre
dékét ölelte gondozásába. A nagy tömeg kívül maradt.

A következő lépés a legsötétebb trianon i korszakban történt 
a leventeintézm ény életrehívásával. Ez elsősorban honvédelm i in
tézm énynek és csak másodsorban, am ennyiben szorosan összefügg 
a kettő, — volt ifjúságnevelő szervezetnek szánva. A kísérletezés
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évei még e té ren  nem értek  véget, de m egállapítható, hogy helyes 
irányban halad a mozgalom. A hangsúly m indinkább a nevelésre 
terelődik á t és inkább a felsőbb évfolyamok foglalkoznak terv
szerű katonai előképzéssel.

Egy ideig a cserkészet és a leventeszervezet versenyzett a hon
védelmi kiképzésben elért eredményben, ezzel azonban a cserké
szet a maga sajátos és m élyebben járó lelk i nevelését kénytelen 
volt elhanyagolni. Viszont a. hivatalos tám ogatásban és m inden ki
képzési lehetőségben részesülő levénteintézm énnyel nem  vehette 
fel a versenyt. így tö rtén t, hogy a cserkészet— lehet, hogy csak 
átmenetileg, —  holtpontra fu to tt, cél nélkül maradt. Gyakorlatilag 
az lett ennek a következm énye, hogy a cserkészleventekereteket 
m egszüntették, minden ifjú  elsősorban a leventekötelezettségének 
tesz eleget s csak azonkívül lehet cserkész, ha kedve ta r tja . Mint
hogy a legtöbb ifjúnál ez a fizikailag rendelkezésre álló időből nem 
kerül ki, a cserkészek szám a erősen megcsappant. Hozzájárult 
ehhez, hogy a cserkészet az eredeti, a fiú  lelkületének annyira 
megfelelő, rom antikus színezetű céljait fe lad ta  s így a vonzóerejé
ből veszített. Most újabb célokat igyekszik feladatai közé beállí
tani, amelyek a modern m agyar nemzeti é le t célkitűzésébe vágnak 
szervesen; ilyenek a telepítési akció, az országjárás, m agyar-szór- 
vány-Iátogatás, falukutatás, stb. Ez azonban már nem félig játék 
— félig m unka, — hanem  egész komoly kötelességvállalás. Min
denesetre m éltó a cserkészet m últjához és rem éljük, hogy a m agyar 
fiú-ifjúság elég érett lesz ahhoz, hogy a m odern m agyar cserkészet 
kötelességtöbbletét vállalja!

A nemzet szempontjából azonban elő térbe került az egyetemes 
ifjúságnevelés szükségessége. Ezt kívánja korunk, ezt m u ta tják  az 
új alapon szervezkedett állam ok. Ezt a nevelést kell átvennie a 
leventeintézm énvnek. A trianon i korszak elm últával a leventeki
képzés szabadabban választhatja  meg céljait. Nem áll fenn többé 
annak a szüksége, hogy katonaságunkat i t t  képezzük ki, öncél le
het az ifjúság testi és lelki vezetése és nevelése. Hogy ez milyen 
utakon és m ilyen eszközökkel történjék, ezt nem kell keresnünk, 
hiszen itt van a cserkészet, am ely kitűnő nevelőnek bizonyult, egy 
nemzedéket nevelt hazafias, vallásos, fegyelmezett, becsületes m a
gyaroknak. Ezen az úton kell haladnia a leventenevelésnek is. El
vonni a fiút az utcától, a kocsmától, a rossz társaságtól, célokat és 
eszközöket adni neki, le lké t művelni és nemesen szórakoztatni. 
Egészben véve fegyelmezett, hazafias ifjú t nevelni belőle, aki min
denütt és m indenkor egészemberként fogja megállni a helyét. 
Sportot művelni, elsősorban nem  a versenyekért, hanem  m agáért 
a sportért, annak teste t-le lket fejlesztő hatásáért.

A katonás külső fegyelem  mellett bensőségesebbé kell tenni a 
leventékkel való érintkezést, több lelket adni, hogy az ifjak is 
lelkileg feloldódjanak és kérdéseikkel bizalomm al forduljanak ve
zetőikhez. Ez a bensőséges hang, ami a lelk i vezetés a lap já t képezi, 
eddig még nem  ju to tt kellő kifejezésre a leventenevelésben, m ert 
eddig leventekiképzés volt és nem nevelés. Hogy ezt keresztül le
hessen vinni, ahhoz az szükséges, hogy kisebb csoportok alakulja
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nak  állandó jelleggel és állandó vezetővel. Ezzel el lehet érni a 
cserkészetben annyira bevált családszerűséget és vezető a vezetet
té l közelebb kerü l egymáshoz. M indenesetre ez kellő számú levente
oktató t tételez fel.

Minden eszme és m inden szervezet azonban az em bereken 
keresztül kerül kivitelre és megvalósításra. A legszebb elgondolás 
ba lu l ü thet ki és eredm énytelen m aradhat, ha nem megfelelő ember 
akarja  végrehajtani. A leventeintézm ény is csak akkor fog nagy 
nem zetnevelő feladatának megfelelni, ha a leventeoktatók valóban 
hozzáértő ifjúságvezetők, azaz elhivatott nevelők. Ez utóbbin nem 
az okleveles nevelőt értem  elsősorban, hanem  a m agával született 
tehetséget. L áttam  — igaz, kevés számmal! — leventevezetőt, aki 
városi tisztviselő volt és nem tan u lt pedagógus, — mégis elsőrangú 
leventenevelő m unkát végzett. Az általános tapasztalatom  azonban 
az, hogy igatzi nevelői m unka csak ott folyik, ahol a leventeoktató 
tanító , vagy tanár. Falun az iskola folytatása a leventekötelezett
ség, ha a tanító  oktat, term észetes, hogy ism eri az ifjak, a volt 
tan ítványai adottságait, m inélfogva biztos kézzel tud az egyéni 
problém ákba belenyúlni és a tekintélye is mélyebb, belső tekintély, 
nem csak a levente fölé-alárendeltségből folyó. Volt alkalm am  meg
figyelni sok nem tanító leventeoktató m unkáját, nagyon sokszor sem 
az érdeklődést, sem a bizalmat nem tudták felkelteni m aguk és a 
leventefoglalkozás iránt, nem tud tak  szabatosan m agyarázni és 
nem  tudtak semmiféle kedvező és kellemes hangulatot, —  még- 
kevésbbé lelkesedést terem teni. A foglalkozás együttléte kény
szerű, kellem etlen kötelességgé vált. Ilyenform án természetes, hogy 
az ifjúságnevelés ezekben a keretekben semmivé foszlott.

A leventeoktatás anyagát m eg lehet néhány hetes tanfolya
mokon tanítani a nem-pedagógusoknak is, azonban az ifjúság ne
velő-vezetése oly kényes és nagy hozzáértést igénylő feladat, hogy 
ahhoz feltétlenül pedagógiai képzettség kell, — m ert a fentebb 
em lített, veleszületett nevelői adottság oly ritka, hogy azt reális 
szám ítás alapjául nem szabad az oktatókban feltételezni. M aradna 
teh á t a leventevezetésre a tanítóság és városokban a tanárság. Ezen 
k ívül a távolabbi jövőre szám ításba lehetne venni a mozgalomból 
m agából kiterm elt, kinevelt tehetséges vezetőket, ha ezek kiképzé
sére megfelelő módot lehet találn i. A cserkészetben ez a vezető- 
képzés sok esetben bevált a nem  diák, hanem  iparos-, vagy keres- 
kedő-ifjaknál is, term észetesen m indig feltételezve a hozzáértő fel
sőbb irányítást.

Éppen e sorok írásának idejében van 450 cserkész őrsvezető a 
budapesti cserkészparkban, ahol leventeoktatói kiképzésben része
sü lnek  a leghivatottabb ifjúságvezetők vezetése alatt. Ez a helyes 
irány , amin tovább kell haladni. Az oktatókat, nevelő tanfolyam o
k a t állandósítani kell, idejüket egy egész évre kellene meghosszab
b ítan i és az oktatás rendjét széleskörű közismereti, ifjúság-pedagó
giai, egészségtani, honvédelmi, légvédelmi, sport és já ték  tan tá r
gyakkal elm életileg és gyakorlatilag kiépíteni. Ilyenform án valam i 
„levente-akadém ia” alakulna ki, ahová m inden falu felküldhetne 
egy-két kiváló, értelmes, jó leventét, akit ott ingyenesen kiképez
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nének vezetővé. Ezek a tanfolyam  elvégzése után oklevelet kapná
nak s falu jukba visszatérve, segédoktatók s idővel oktatók lehetné
nek (díjazás mellett!)

A fentebb em lített okoknál fogva a levente-ifjúság nevelése 
szakavatott pedagógus kezébe való. Ez teh á t term észetszerűleg 
falun csak a tanítóság lehet. Köztudomású azonban, hogy a m in
denhez értő falusi tanítóság m ár eddig is annyi és oly sokféle te r
het viselt, hogy az üres órái nem okoztak semmi gondot, — m ert 
nem voltak. Mi lesz m árm ost, ha az eddigi hat osztály helyett 
nyolcat kell tanítania, nyolc osztály tan ítása ira  készülnie és vázla
tokat írnia? Alig m arad fölös ideje és energ iája a leventevezetésre 
és m indinkább elmélyülő nevelésre! K ivált, ha esetleg m ég kántor 
is, Hangya-elnök, énekkari vezető, kaszinói jegyző, stb. stb!

Világos tehát, hogy —  ha  már a nevelő-irányító m unka leg
kényesebb részét a tan ítóságra kénytelen a nemzet rakni, leg
alább olyan segítséget kell rendelkezésére bocsátania, amely az ő 
útm utatása, irányítása és ellenőrzése m elle tt a m unka gyakorlati 
részét eredm énnyel el tu d ja  végezni. Ilyen segítséget azonban nem 
a kiszolgált és a faluban véletlenül ta lá lható  tartalékos altisztek 
jelentenek, hanem  az em líte tt — m arad junk  meg a névnél! 
„levente-akadém iát” végzett komoly ifjak!

Újabb időben a népfőiskolák is ifjúságvezetőket akarnak ki
képezni. K étségtelenül hasznos működést fejtenek ki, de a totalitás 
korában, am ikor egyetemes ifjúságneveiésre kell alapítanunk a 
nemzet jövőjét, nagyarányú vezetőképzésre van szükségünk. Ezt 
term észetesen pénz nélkül, —  mint ahogy eddig a cserkészet csi
nálta, — nem  lehet megoldani! Az ifjúságra  áldozni kell, ha azt 
akarjuk, hogy olyan le lkü le tű  legyen, hogy majd ő is áldozzon a 
hazáért és testvéreiért.

Külön problém a a leányifjúság megszervezése és nevelése 
abban az időben, amikor a fiúk  leventenevelése folyik. Ezzel eset
leg m áskor foglalkozom.

A nevelés lélektani megalapozása.1
Irta : d r Csoknyay József.

Kopernicusi fordulatnak nevezi egy kiváló pedagógus azt a 
hatalm as szellemi irányváltozást, amely a m odern pedagógiát életre 
hívta. A m últ század pedagógiája „tanítócentrikus” lévén, a mód
szer kérdését tekintette alapvetőnek. Az új nevelés elveti a her- 
barti iskola m ódszerim ádatát és a neveléstudom ány középpontjába 
a gyerm eket állítja. Ebben az új nevelési felfogásban két szempont 
nyer különös hangsúlyt: a tanító egyénisége és legfőképpen a 
gyerm ek személyisége. A gyerm ek kerü lt az érdeklődés középpont
jába. Stekel szerint ezer esztendő telt el, m íg az em ber felfedezte 
a gyerm eket, s mi sem természetesebb, m inthogy most nagy divat

1 Az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület 1940. október havában, B uda
pesten ta r to tt közgyűlésén e lhangzott előadás bevezető része.
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a gyermek. Könyvek, előadások, versek, regények, újságcikkek 
on tják  a neveléssel kapcsolatos újszerű mondanivalókat. Szinte 
burjánzanak a '  jelszavak a pedagógia nem  m indig szakszerűen 
m unkált mezején. A jelszavaknak azonban tarta lm at is kell adni: 
elm életi megalapozás szükséges szülőnek és nevelőnek egyaránt. 
Ezt a megalapozást igyekszik szolgálni, a m élyebbre-látást k ifej
leszteni az új csapásokon haladó, a nevelői ráhatások m ibenlétét 
ku tató  nevelés-lélektan s a gyerm ekiélek kibontakozását szemlélő 
fejlődés, illetve gyerm eklélektan.

Ezeknek a speciális (alkalmazott) lélektanoknak szegődött szol
gálatába hűséges m unkatársul az ú. n. gyakorlati vagy cselekvés- 
k o n k ré t) lélektan, hogy szempontjaival, különös szem léletm ódjá
val a gyermeki m agatartások, viselkedések rugóinak kibogozásával, 
a neveléstudom ány számára is szilárdabb alapokat építsen.

Ez a gyakorlati lélektan, m int azt V árkonyi professzor több 
ízben is kifejtette, a családi és iskolai nevelésnek egyaránt nagyon 
értékes szolgálatot tehet. M ostanában számos könyv és cikk lát 
napvilágot, am ely a szülők nevelői ösztönét, hagyományos nevelői 
m ódszerét teszi k ritika  tárgyává. Alkalmasak arra, hogy a nevelői 
m unkát öntudatosítsák, s különösen a családi nevelés kérdéseit 
m élyebb pszichológiai megvilágításba helyezzék. Egyszóval arra 
h ivatottak, hogy „kinyissák a szülők szem ét.” Rászoktatják őket, 
hogy ahol eddig csupán nevelői ösztönüket, a pillanat sugallatát, 
gyerm ekkoruk emlékeit, vagyis laikus tanácsokat követtek, ott 
lélektani alapon boncolják a nevelés kérdéseit.

Mi hát az a gyakorlati lélektan? Miféle módszerekkel dolgozik? 
V annak, akik az általános lélektan ellentétének mondják, de való
jáb an  annak alkalmazása, tehát alkalm azott lélektan. A m odern 
lélektanban ugyanis mind erősebbé válik az a meggyőződés, hogy 
az em beri személyiség szerkezetét, a lélek életét, cselekvések, ten
denciák, ösztönök, külső és belső m agatartások m élyrehatoló elem
zésével érthetjük  csak meg. A konkrét lélektan a lelki tényeket, a 
lélek  különféle m agatartásait nem  elszigetelten vizsgálja. A lelket, 
sőt az egész em beri organizmust szétválaszthatatlan, szerves egy
ségnek tekinti. „Ez a lélektani felfogás a rra  kötelez, hogy az élő 
em bert (gyermeket) mindig egy és oszthatatlan személyiségnek 
fogjuk  fel, s ne a részek felől haladjunk az egésznek szemléletéhez, 
hanem  megfordítva: m inden lelki résztevékenységnek jellegzetes
ségét az egészből iparkodjunk megérteni. A gyerm eklélektan egyik 
legfontosabb feladata éppen ennek a személyiségnek kialakulását 
vázolni és m egértetni. Ez az álláspont, m int szem m ellátható, m agá
ban  foglalja az ú. n. „egészlélektan”-nak elvét is, vagyis azt a fel
fogást, hogy a gyerm ek személyiségét úgy értelm ezhetjük legjob
ban, ha minden részlettevékenységet az egységes egész személybe 
beleágyazva látunk. Aristoteles ismeretes té te lé t lá tjuk  itt igazolva, 
aki szerint az egész előbbre való, m int az ő részei.” (Várkonyi.)

Amikor tehát azt vizsgálom: miféle indítékok tüzelik a dacos 
gyerm eket?, — m iféle ösztönzések, szükségletek ha jtják  a sokszor 
érthetetlennek  látszó viselkedésben (vad vágtatás, ablakbedobálás, 
stb?) avagy: m iért hálátlan, vagy szeretetrem éltó, vagy ragaszkodó;
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m iért hazudik, m iért lusta vagy szorgalmas?, m iért kérdezősködik 
oly ,kiállhatatlanul?” — m ikor tehát ezeknek a m agatartásoknak 
a lelki alapjait kutatom , vagyis, amikor a gyerm eki viselkedésfor
m ákat a gyökerükig hatolva akarom  m egérteni, akkor a gyakorlati 
vagy konkrét-lélektan m ódszereivel dolgozom. Functionáíis lélek
tannak  is nevezik a lélekbehatolásnak ezt a felfogását. A sokféle 
elnevezés dacára is egy célt m unkálnak ezek az irányok: a gyermek 
fejlődését áttekinteni, figyelem m el kísérni; viselkedését megérteni.

A régi atomizáló, elvont lélektani szemlélet nem igazít el ben
nünket ezekben a kérdésekben, s reá-tám aszkodva zárt ajtókra 
találunk a lélek rejtelm es birodalmában.

Kár volna tagadnunk, hogy sokszor á llunk  tanácstalanul akár 
a szülők, akár saját m agunk előtt konkrét lelki tények, jelenségek 
szemlélete alkalmával. S bizonyára többen vagyunk, akik pl. a 
dacot vagy hazugságot akárhányszor a régi pedagógia jól bevált 
eszközével, ,,az idejében alkalm azott pofonnal” igyekeztünk gyó
gyítani. Bár az idejében alkalm azott pofon jogosultságát nem  tagad
juk, de arról is meg vagyok győződve, hogy a rövidlátó, erőszakos, 
a lélekbe nem tekintő „nevelő” súlyos károkat s jóvátehetetlen 
hibákat okozhat a fejlődő gyerm ek, vagy ifjú  lelkében. M ernénk-e 
tagadni, hogy pl. igen sokszor az iskolai teljesítm ények alapján 
alkotunk súlyos és legtöbbször elmarasztaló ítéletet növendékeink
ről. (Iskolai feleletek; lustaság, hanyagság, stb.) Pedig az újabb 
vizsgálatok arró l győznek meg, hogy ezek a teljesítm ények nem 
alkalmasak a gyerm ek igazi egyéniségének megismerésére. Hozzá
tehetjük, hogy az élet ezzel kapcsolatban m ár régóta szolgál figyel
meztető esetekkel.

Jól tudjuk, hogy nem  m inden nevelő képezheti ki magát 
pszichológussá, de kétségtelen, hűgy a m élyebbre hatoló lélektani 
szemlélet nem hiányozhatik egyetlen nevelő m unkájából sem. A mai 
kor nevelőjének a szaporodó lelki törések (defektusok) világában 
kétszeresen szüksége van m élyebb, alaposabb lélektani ism eretekre; 
mégpedig az em legetett m egértő lélektan ism eretére. Igaz, hogy a 
lélektani tájékozottság még senkit sem tesz jó nevelővé, de a ta 
pasztalat azt m utatja , hogy a legkiválóbb gyakorlati pedagógus sem 
boldogulhat e nélkül. Szükséges, hogy nevelői eljárását öntudato
sítani tudja. Az ellenvetések önként kínálkoznak. Csak egyet emlí
tünk: kétségtelen, hogy 80— 100 gyerm ekkel egyszerre lélektani 
alapon foglalkozni meddő kísérlet. Egyáltalában, tú lhaladott állás
pont ilyen nagylétszám ú osztálynak egyidőben való neveléséről 
beszélni, t. i. ez a kérdés m ár nem pedagógiai, m ég kevésbbé 
pszichológiai. De bárm ennyire nevetségesen hangozzék is, mégis 
azt kell m ondanunk: az ilyen  nagylétszám ú osztály vezetőjének 
ta lán  fokozottabb szüksége van arra, hogy a m egértés pszicholó
giájára építsen.

Élénk emlékezetem ben van egy tanítógyűiés, am elyen a kar
társak  a közelm últ tanfelügyelői látogatás eseményeit tárgyalták. 
A látogatás m ottója a legtöbb értekezleten az volt: „Uraim, nem 
eléggé lélektani alapon foglalkoznak a gyerm ekekkel1” Ez a b írá
lat m ajdnem  egy egész várm egye tanítóságát érintette. Kérdőjellé
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v á lt a sok kartárs: Miről van tulajdonképpen szó? Hogyan é rte tte  
súlyos k ijelentését az illető tanfelügyelő? T. i. részletesebb felvilá
gosítással, ú tm utatással nem szolgált. (Érdekes, nemrégiben egészen 
véletlenül bukkantam  nyom ára, hogy az „indítást” az em lített tan - 
i elügyelő valószínűleg ugyanazon a tavaszon nyerte a szegedi lélek
tan i intézetben, am elyen az iskolalátogatás történt.)

Ha a tanfelügyelő kifogása helytálló volt, annak egyéb oka 
nem  lehetett, m in t az, hogy a tanítóképző-intézet nem nyú jto tt a 
tanítóságnak olyan lélektani felkészültsége, amely alapos gyerm ek- 
km erere , lélektani alapon való nevelésre képessé tette  volna. De 
nem  is adhato tt többet, hiszen tantervében ugyanaz az általános 
lélektani anyag szerepelt, am ely a középiskoláéban. Sőt az újabb 
időkig ez utóbbi iskola szám ára íro tt tankönyvet használta. Szinte 
hihetetlen, hogy a gyerm ekiélek form álására h ivatott nevelő ugyan
annyi lélektani ism erettel indult el pályáján, m int pl. egy é re tt
ségizett fiatalem ber. Az illetékesek érezték is a hiányt, s a tan 
könyvek fejezeteihez gyerm eklélektani vonatkozású jegyzeteket 
készítettek  — apróbetűsen. Igen ám, de az apró betűnek, tudjuk, 
mi a sorsa: — a kihagyás. A buzgó tanár ugyan azt is figyelmébe 
a ján lja  a növendékeknek, de alighanem  megvan róla győződve, 
hogy úgysem olvassák el; de különben is a használt atomizáló, a 
lelke t érzetekre s képzetekre daraboló lélektan eleve alkalm atlan 
volt arra, hogy az emberi lélekről, erről a csodálatos valam iről 
megközelítőleg is hű képet alkosson a növendékkel. Definíciókkal 
nem  lehet a lélek m élyére pillantani. Szerencsére, vagyunk többen, 
akiknek a tanítóképzőben kiváló pedagógia-tanárunk volt: mi job
ban  jártunk, m ert az ügyesen, szakszerűen vezetett pedagógia-órák 
m indig vetettek  fel gyerm ek- és neveléslélektani kérdéseket. Tu
dunk  azonban olyan tanítóképzőről is, ahol az órán elolvasták a 
lélektani leckét, s m agyarázat nélkül „feladták.”

Örülhetünk, hogy a líceumok tan terve s tankönyvei új csapá
sokon haladnak. De term észetszerűleg a líceum csupán olyan lélek
tan i ism ereteket akar nyújtani, am elyekre m inden m űvelt em ber
nek szüksége van. Az előbb érin te tt nevelés- és konkrét-lélektani 
továbbépítést az újszerű tanítóképzésnek, a tanítóképző-akadém iá
nak  kell elvégeznie. M inden attól függ, vájjon helyet kapnak-e az 
akadém ián ezek a lélektani stúdium ok. Fontos, hogy az akadém ia 
óratervébe beiktathatok legyenek gyerm ek- és neveléslélektani 
szem inárium i órák, amelyeken kizárólag gyakorlati lélektani k é r
désekkel foglalkoznak, megfelelő irányítás mellett, e lsajátíthatják  
a hallgatók egy-egy gyerm eki cselekvés- vagy viselkedésform ának 
„felfejtési” m ódját és az igazi pedagógusnak elengedhetetlen lélek
tan i látásm ódra tesznek szert.

Ha m ár itt  tartunk, s ha m ár lélektani felkészültségünket ala
posan kifogásoltuk, illő, hogy egy kedvező tapasztalatunkról is 
beszám oljunk. A Kolozsvárra visszaköltözött szegedi Ferenc József- 
Tudom ányegyetem  neveléslélektani intézete2 körülbelül 400 egye

- S ajnálhatjuk , hogy az egyetem i átszervezésekkel kapcsolatban a 
tanítóképzői tanárképzés épp a továbbfejlődés küszöbén veszítette el ezt a 
tanszéket, am ely feltétlenül érezte tte volna m egterm ékenyítő hatásá t a  nép 
iskolai pedagógiában is.
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tem i és főiskolai hallgatóval ankétot rendezett. A hallgatóknak volt 
tanáraik  és tanítóik egyéniségéről, nevelői beállítottságáról kellett 
jellem zést adniok. A vizsgálat eredm énye a tanítóságra nézve meg
lepően hízelgő volt és csak arról m uta to tt kedvező képet. Hogy 
m iért, ez alkalommal nincs m ódunk kutatni, de szeretjük hinni, 
hogy ez a vallomás nem csupán a gyerm eki és ifjú i lélek sajátos 
alkatának, ellentétes adottságának volt a következménye.

Alighanem  azt bizonyítja ez a vallomás, hogy a tanítóság peda
gógiai lelkűiét, nevelői hivatájstiudat dolgában nem áll mögötte 
más iskolafajok oktatószem élyzetének, bárm ennyire akarják is 
ném ely oldalról a pedagógiai rang lé tra  legaljára szorítani. Term é
szetesen, illúziókban sem ringa thatjuk  m agunkat. Meg kell látnunk 
a hiányokat s m egfontolnunk azokat a tényeket, am elyeket a kor
szerű gyerm eklélektan elénk tár. Figyelnünk kell továbbá azokra 
az útm utatásokra, amelyek a m odern pedagógiai lélektan terü leté
ről kínálkoznak szám unkra.3

Befejezésül megjegyezzük, hogy az új lélektan mibenlétének 
e nagyon vázlatos tárgyalása után, egy későbbi alkalommal, mód
já t fogjuk ejteni, hogy folyóiratunk hasábjain egy-két konkrét
lélektani kérdés a vázolt gyakorlati lélektan fényénél megvilá- 
gíttassék. .

A pécsi német tanítói továbbképző tanfolyam.
Irta : vitéz Felkay Sándor.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter ú r 1941. évi 
január hó 14-én kelt 32.480/1941. Ein. E. ü. o. számú rendeletével 
a pécsi Erzsébet-Tudom ány Egyetem en német tanítói továbbképző 
tanfolyam ot rendezett, am elyre 220 tanító t és tanítónőt rendelt be. 
A tanfolyam ot, amely július 4-től augusztus 14-ig tarto tt, július 
4-én a pécsi egyetem aulájában fáji Fáy István m. kir. titkos taná
csos, á llam titkár őnagyméltósága nyito tta  meg. A m inisztérium  
részéről még dr. Paikert Géza és dr. Bayer Ede m iniszteri tanácso
sok voltak jelen. A m egjelenteket dr. Lux Gyula tanügyi főtaná
csos, a tanfolyam  vezetője üdvözölte. A megnyitó ünnepély befejez
tével rögtön m egindultak az előadások, am elyeket az egyetem 
legnagyobb előadóterm ében ta rto ttak  meg és azok egész idő a la tt 
megszakítás nélkül, a kiadott ó rarend  szerint, tervszerűen folytak. 
Az ország m inden részéből sereglettek ide tanítók és tanítónők. 
A tanítók a Szent M ór-kollégiumban, a tanítónők pedig a Nagy 
Lajos-kollégium ban nyertek  elhelyezést. Az egyetem en napi hé t 
órán át tarto ttak  az előadások, azonban bár „odahaza” is még elég 
m unkánk akadt, a m odernül felszerelt kollégiumok kényelme pó
tolta az előadások fáradalm ait és azok mindenki szám ára valóságos 
m ásodik otthonná váltak.

3 Ilyenirányú vizsgálódásra olvasóink szíves figyelm ébe aján ljuk  
Várkonyi H ildebrand kolozsvári egyetem i ta n á r  m űveit (Bevezetés a nevelés
lélektanba. A gyerm ekkor lélektana I—II. című m unkáit, valam int a Cselek
vés Iskolája című folyóiratban m egjelent idevágó cikkeit).
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Az előadások legnagyobbrészt ném et nyelven folytak, de m a
gyar hazafias szellem hevítette az előadókat és hallgatókat egy
aránt. M indenki érezte, hogy a m iniszter ú r ennek a tanfolyam nak 
rendezésével a m agyar haza érdekeit kívánja szolgálni.

A tanfolyam  bám ulatos körültekintéssel volt megszervezve s a 
vezetőségnek m indenre k iterjed t a figyelme, ami a hallgatókat mind 
a pedagógiai tudás, m m d a ném et nyelvben való tökéletesedés terén 
előbbre vinni hivatva volt. Az előadásokat a hallgatók szorgalma
san látogatták és azok magas színvonala hozzájárult a hallgatók 
pedagógiai m űveltségének emeléséhez, amelynek legbiztosabb jele 
az volt, hogy a hallgatók szabad óráikban is szakkérdések m eg
vitatásával foglalkoztak.

Az egyes tárgyak módszereinek elm életét dr. Lux Gyula 
tanügyi főtanácsos adta elő, aki, m int a m intatanítások és az azokat 
követő bírálatok szakvezetője, gyakorlati téren  is m élyítette és 
bővítette ism ereteinket. Ih le te tt m unkatársai voltak Bajor János 
körzeti iskolafelügyelő, Fetzer Ferenc tanító és Kremm  Magda 
tanítónő, akik az általuk ta rto tt m intatanításokban, m elyeket foly
tatólagosan hat héten  át napi egy órában tarto ttak , tudásuk leg
javát adták és a m odern m unkaiskola módszerét a maga tökéletes
ségében m utatták  be. M mden m intatanítás után megbeszélés volt 
és ezeken, valam int a hallgatók által elkészített és szabadon elő
adott tanítási tervezeteket követő megbeszéléseken sok tanítási és 
módszertani fogalom, illetve eljárás m ódja tisztázódott.

M iután a tanfolyam  egyik főcélja a ném et nyelv gyakorlása 
szóban és-Írásban is volt, napi két órában, öt csoportra osztva nyelv
gyakorló órák is ta rta ttak , amelyeken nemcsak a gram m atika 
szabályaival, hanem  a ném et nyelv helyes és szép kiejtésével, új 
kifejezésekkel és a ném et irodalom gyöngyeivel ism erkedtek meg 
a hallgatók. A csoportvezető tanárok: dr. Hegedűs Laios, Kardeván 
Jenő, dr. Prochaska Ferenc, dr. P uhr Ferenc és Skersil M ária 
voltak. A tanfolyam  végén ném etnyelvű dolgozatban számoltak be 
a hallgatók hatheti m unkájukról.

Dr. Schmidt Henrik egyetemi tanár a magyarországi ném etek 
néprajzáról és nyelvéről, dr. Herm ann Egyed egvetemi tanár pedig 
a magyarországi ném etség településtörténetéről ta rto tt előadásokat. 
Dr. Gárdonyi Eoltán tanítóképzőintézeti tanár ném et népiskolai 
dalokat és népdalokat ism ertetett mind elméletben, m ind gyakor
latban. A nemzetiségi törvényeket és törvényes intézkedéseket 
V áradi József tanítóképzőintézeti igazgató, a ném etnyelvű nép
iskolai szakkifejezéseket pedig dr. Lux Gyula, dr. Uherkovich Gábor 
és Bölcsházy Árpád ism ertette.

Igen fontos tárgyat képezett a m agyar nyelvnek a kisebbségi 
iskolában való tanítási módszere is, am elyet gyakorlatilag a m inta- 
tanítások során sikerült m egismernünk. Az újabb felfogás a direkt 
módszert odamódosítja, hogy a m agyar beszélgetést megelőzően 
ugyanannak az anyagnak az anyanyelven való tárgyalására helyezi 
a súlyt. Az összes m ódszertani előadások azt az elvet hangoztatták, 
hogy a m odern iskolában a tanító csak a háttérben állva vezesse 
és alakítsa a tanítás m enetét, a főcél a tanulók öntevékenysége
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legyen. Igen sok gyakorlati ú tm utatást ism ertünk meg a követendő 
tanítási e ljárásra vonatkozólag. Hangsúlyozták, hogy a beszéd- és 
értelem gyakorlat, összekapcsolva a szülőföld ism ertetésével képezi a 
népiskolai oktatás alapját, am elyre építve és ahhoz hozzákapcsolva 
azok az egész tanítás középpontjában álljanak. A nemzetnevelés 
fontosságát különösen kiem elték előttünk. Ez azonban ne m erüljön 
ki csupán hazafias frázisok hangoztatásában és betanulásában, ha
nem elsősorban ébresszük fel a gyerm ek lelkében a szűkebb közös
séghez tartozó hűség érzését. Ha hű lesz a családjához, a közössé
géhez, am elyben nevelkedett, akkor a haza irán ti szeretet is m eg
alapozódik és kifejlődik benne. Az áldozatkészség érzésének fel
keltése által az az áldozatkészség, amit kicsiben pajtása, tan ító ja 
irán t érez és gyakorol, képessé teszi őt m ajd a legnagyobb áldo
zatra  is, am elyet a m agyar haza tőle elvár.

A többi, m ár em lített előadás az ism eretek más köreihez, 
elsősorban azokhoz hozott bennünket közelebb, amelyek a tanító 
iskolai és ku ltúrális  m unkájával szoros kapcsolatban vannak. A tan 
folyam befejező előadásán dr. Moravek Endre miniszteri osztály- 
tanácsos elvi kérdésekről beszélt. A kisebbségi iskolákra vonatkozó 
új rendelkezések ism ertetése kapcsán többek között rám utatott arra, 
hogy m egnagyobbodott hazánkban többnyelvű nép él együtt, azért 
az ezzel a ténnyel kapcsolatos kérdéseket csak szeretettel lehet 
megoldani s azt csak a szentistváni gondolat jegyében lehet meg
tenni, egymás jogainak, érdekeinek, szabadságának és életigényei
nek tiszteletben tartása m ellett. A korm ányzat ebben a tekintetben 
m indenkinek m egadja az őt m egillető jogokat, addig, amíg a haza 
érdekei ellen nem  cselekszik. A továbbiakban a kisebbségi iskolá
ban működő tanító  nehéz helyzetét és kettős felelősségét vázolva, 
a tanfolyam hallgatóit további m unkájuk során az új helyzethez 
való alkalmazkodás m ellett a m agyar haza szeretetére és önzetlen 
szolgáltára buzdította.

A tanfolyam  augusztus 14-én, d. e. 10 órakor a pécsi tud. 
egyetem aulájában  nyert ünnepélyes befejezést, amely alkalommal 
a megjelent hallgatók és nagyszámú közönség jelenlétében dr. Lux 
Gyula tanügyi főtanácsos, a tanfolyam  vezetője ta rto tta  a búcsú
beszédet, megköszönve az előadók és hallgatók odaadó m unkáját 
és kifejezte a tanfolyam  várakozáson felüli szép eredm énye fölötti 
megelégedését. Dr. Moravek Endre min. osztálytanácsos a kultusz
m inisztérium  nevében búcsúztatta el a hallgatókat és további m un
kájukra Isten áldását kérve, a tanfolyam ot bezárta. A záróünnepély 
a Himnusz és Szózat eléneklésével ért véget.

Nemcsak önmaga, hanem a tanítói közösség szociális és gazdasági 
érdekeit is szolgálja az, aki belép az Eötvös-Alap 

Önsegélyző és Családjóléti Osztályába !
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A nyolcosztályos népiskola tantervének 
és útmutatásának további kötetei.

A három  további kötet adja meg a helyes tájékoztatást ahhoz, 
hogy az egész nyolcosztályos rendszer megfelelő helyre kerüljön 
a mi nevelőoktatói m unkánkban.

A III. kötet ism erteti a népiskola célját és feladatát. Az első 
vezetőgondolat: a vallásos és erkölcsös polgárrá nevelés célkitűzésé
ben határozott irány t jelöl ki az a szilárd alapon álló s nyom atéko
san hangsúlyozott követelmény, hogy a népiskolai valláserkölcsi 
nevelésnek a keresztyén felekezetek közti kölcsönös megbecsülésen 
és tapintaton kell alapulnia. Eleve kizárja  ez a m egállapítás az 
egyoldalúságot a népiskolai valláserkölcsi oktatás beállítottságában. 
A nemzeti társadalom , a nem zeti érdek egyaránt azt követeli, hogy 
egységes, közös gondolatban egyesüljön a valláserkölcsi nevelő
m unka s ne a szétágazó részletcélokat kutassa s esetleges felekezeti 
érdekek síkjába kerüljön, hanem  csak a nem zet érdekének meg
felelő, m egdönthetetlen, helyes eszm ényeket állítson az első vo
nalba. Nem zárja  ki ez a m egállapítás azt, hogy az egyházak a 
m aguk iskoláikban m egvalósítják a saját vallásos szellemük kiépí
tését. Ennek az első gondolatkörnek keretével egybehangolható a 
felekezeti iskolák saját vallásos szellemű valláserkölcsi nevelőoktató 
m unkája a nélkül, hogy az általános, a közös nemzeti és társadalm i 
érdekű valláserkölcsi nevelőoktatás kereteit ez a m unka keresz
tezné és megdöntené.

A m agyar nemzeti m űvelődés szellem ével átitato tt általános 
m űveltség szolgálatának fővonalát a tiszta érzelm ek sugalló erejé
ben és a szilárd erkölcsi jellem ben látja.

Nagy jelentősége van a célgondolat fejtegetésében annak a 
követelménynek, hogy az általános m űveltség középpontjában m in
dig a m agyar nem zeti m űvelődésnek kell állnia.

A három  gondolatkörre tö rtén t tagolás m ellett is egységes 
célkitűzés m egvalósításában kiem eli m indazon tényezők szemügyre 
vevését, am elyektől a népiskola m unkája függ. A maga világos és 
jelentőségteljes hatásában tiszta helyzetképben állítja elénk a fő
tényezőket: a tanulók, a környezet, a nevelők és a művelődési 
anyag szerepét.

A népiskola kapcsolatánál a családdal és a kisdedóvóval vilá
gosan leszögezi azt a helyes nevelői álláspontot, hogy a népiskolának 
számolnia kell ezekkel, m int nevelési tényezőkkel. A tanító, m int 
tudatos nevelő m unkájának azonban középponttá kell .válnia a 
gyerm ek életében.

A népiskolának a közép- és középfokú iskolával való kapcsola
tában  világosan m egrajzolja a helyes képet. Kimondja, hogy mivel 
hazánk tankötelesei — alig néhány százalék kivételével — csak 
azokkal az ism eretekkel lépnek az életbe, melyeket a népiskola 
nyújthat, azért a népiskola nem  szolgálhatja kifejezetten a kozép- 
és középfokú iskolák különleges érdekeit, kívánságait. Azonban a 
népiskola általános célja keretében az életben szükséges alap
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ism ereteket oly m értékben tanítja, hogy arra a közép- és közép
fokú iskola felépítheti terv - és szakszerű m unkáját. Ennek a világos 
álláspontnak a leszögezésére szükség volt s hisszük, hogy a nép
iskola a jövőben teljesen meg is tud ja  valósítani ezt a hivatását és 
megszűnik a két iskolafaj között, vagy legalább is igen nagy m é r1 
tékben enyhül a sokszor panaszolt nagy hézag.

Az útm utatások harm adik kötete még igen kiváló nevelői 
hivatottsággal és gyakorlati érzékkel sorakoztatja fel a vallásos, 
nemzeti nevelés tényezőit, helyes ú tjának  állomásait, azután a szép
érzék, az értelem , az egészségvédelem és a testi nevelés, valam int 
a fiúk és leányok eltérő nevelésének útjait.

Az oktatás körben m egadja a tanm enet, órarend, tanítási váz
lat, az óra felépítése, a szemléltetés, kapcsolás, összefoglalás és 
számonkérés, továbbá a tanulók elbírálása, az írásbeli dolgozatok, az 
olvasó- és tankönyv szerepének helyes szem pontjait s világosan m eg
alapozott és m egérthető törvényszerűségeit. Szorgalmas tanulm á
nyozás kell e részek megismeréséhez és a m unka az oktatás m űhe
lyében élvezetes, eredm ényes s valóban áldott gyümölcsöt termő lesz.

Meg kell azonban i tt  jegyeznünk, hogy a vázlatok kérdésében 
az útm utatás eltér a legutóbb e tárgyban  m egjelent 172.543/1940.
V. sz. m iniszteri rendelet szellemétől és régebbi álláspontra, a kör-* 
zeti felügyelői utasítás túlzó álláspontjára helyezkedik. M intha az 
útm utatás e részének összeállításánál elkerülte volna a szerkesztők 
figyelmét, hogy ma m ár megdőlt az az álláspont, m intha a körzeti 
felügyélői utasítás 9. §-ában körvonalazott és kívánatos nevelési és 
tanítási eredm ények a gyakorlatban csak úgy és csak akkor való
sulhatnának meg, ha m inden egyes tan ító  — a népiskola jellegére 
és fokozatára való tek in te t nélkül — óráinak eredm ényes m egtartá
sára írásban rendszeresen előkészül. Ez az álláspont nagyon papíros
ízű s annak a pedagógiai bürokratizm usnak tú lhajtása, ami éppen 
e felügyelői utasításnak is túlzó álláspontja s ta lán  egyedül fe l
róható hibája. Nem m enti s javítja a helyzetet az az engedmény, 
hogy a vázlat form ája elő nem írható. Le kell szállnia a vázlat 
kérdésének erről a magas trónról s oda kell jelentőségét helyezni, 
ahova a józan, gyakorlati felfogás értelm ében valóban tartozik. 
Ebben az újabb m iniszteri rendelet helyes álláspontja lehet az irány
adó. Hiszen az világosan kimondja: „Mivel az előkészülés nem  
azonos az óravázlattal, íté le te t és b írá lato t is csak a valóságos nevelő 
és oktató m unka és eredm énye alapján lehet mondani, nem pedig 
az óravázlat szerint.” Teljesen m egnyugtató felfogás az, hogy a 
fiatalabb tanító különösen az első öt működési évében rendszeresen 
készítse el vázlatait, később már több engedmény tehető e téren  s 
ott kell csak a felügyeletnek nagyobb figyelemmel kísérnie és elő
kérnie a vázlatokat, ahol a tanítási m unka m egítélésénél hiányokat, 
m ulasztásokat észlel. Idősebb, gyakorlottabb s állandóan jó ered- 
m énnvel m unkálkodó tan ító  nem szorul erre a sok időt és erőt 
igénylő állandó aprólékos Írásbeli előkészületre, m ert elég neki 
néhány rövid szempont felidézése s meglévő gyakorlatával el tud ja  
végezni m unkáját. Rájuk nézve semmikép sem áll az útm utatás — 
régi- felfogást tükröző — megállapítása, hogy az előkészületnek
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írásban való megrögzítése biztosítja egyedül, hogy a tanító nem 
készületlenül megy tanterm ébe. Ez talán  csak a felügyeleti szervek 
kényelm e számára kedvező álláspont, m ert könnyen ellenőrizhetik 
az előkészületet az írásbeli vázlat előkérésével. A fenti rendelet fel
fogása a helyes, m ert azt is mondja: „Az iskolai felügyelet szemé
ben mellékesen, vagy kivételesen válik az óravázlat a gondos elő
készület bizonyságául.'’ Annál inkább csodálkozunk a vázlat kér
désében m egm aradt e túlzó állásponton, mivel a tanm enet ügyében 
már igen józan, a régi túlzásoktól m entes felfogást tükrözi vissza 
az Ú tm utatások III. kötete.

Sok gyakorlati érzékkel készült s ú jítás az Útm utatásokban a 
csendes foglalkozásokra adott szempontok közlése. Aki sok osz
tállyal dolgozat, tud ja  csak, hogy m ilyen nehéz a közvetlenül nem 
foglalkoztatott osztályoknak helyes m unkával való ellátása. Minden 
ötlet s gondolat, ami ezen a nagy nehézségen segít, csak hálájára 
és köszönetére szám íthat az osztatlan és sok osztállyal rendelkező, 
részben osztott iskolai tanítónak.

Nagy értéke a harm adik kötetnek, hogy a „Tanterm ek fel- 
használása és az osztálybeosztások különleges esetei” címen egyes 
különleges nehézségek leküzdésére ad kitűnő érzékkel ú tm utatá
sokat az osztálybeosztásra s a tanterm ek váltakozó használatára a 
nyári és téli elrendezésben. Azt a sok nehézséget, ami előáll abból 
a körülm ényből, hogy lesz őszi-tavaszi és téli rend az osztályok 
vezetésében, beosztásában igyekszik eltün tetn i ez az útbaigazítás.

E kötet végén nagy gyakorlati jelentősége van a közölt óra
rendeknek. Az eddigi bizonytalanságba határozottságot önt. Tapasz
talat igazolta, hogy bárm ilyen világosan közölték is a tanítósággal 
részben a tanítóképzőben, részben később a körzeti felügyelői s 
más utasításokban az órarend készítésének elveit, amikor egy-egy 
felügyelő órarendeket vizsgált át, mégis nagyon sok olyat talált, 
amely nem alkalmazkodott a pedagógiai elvekhez s az ezek alapján 
kiadott utasításokhoz: az órarend egyes tárgyaink egym ásutánjá
ban, elrendezésében, felosztásában. Tele voltak ezek módszertani s 
pedagógiai hibákkal. Pedig egyszerű volt az a néhány főelv, amit 
az órarend  készítőinek szem előtt kellett volna tartaniok. Mégis — 
bárm ennyire csodálatos is — nagyon kevés volt a kifogástalanul 
szerkesztett, pedagógiailag s m ódszertanilag helyes órarend. E kö
zölt m in ták  most világossá teszik s m egoldják a kérdést. Arányosan 
osztják el az órákat s figyelembe veszik a szem előtt tartandó 
elveket. Itt-o tt a helyi viszonyoknak megfelelő változtatás m ár 
könnyű lesz s nem bontja meg e m inták egységét.

Egy aggasztó körülm ényt látunk csak az órarendeknél. Elbor
zad a lelkünk, am ikor a nyolcosztályos népiskola egytanítós, akár 
egésznapos, akár egyhuzamos tanítású órarendjét nézzük. E lrettentő 
m unkaterv és követelmény, ami o tt elő ttünk áll! Az órarendről szóló 
rész tárgyalásánál kiemeli az Ú tm utatás, hogy „a gyerm ekeknél az 
átlagosan napi 4, a nagyobbaknál napi 5 óra szellemi elfoglaltság 
m unkabírásukat erős próbára teszi.” Ha az órarend-m intákat néz
zük, mégis azt látjuk , hogy az egyik egyhuzamos tanítású, félórás 
beosztású téli órarend az egytanítós népiskolában hetenként két, a
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másik ilyen órarend hetenként egy olyan napot tü n te t fel, amikor 
egyfolytában 8 órától 2-ig, tehá t hat órán á t kell, ebédidő közbe7 
iktatása nélkül az iskolában lennie nemcsak a VII— VIII. osztály 
növendékének és a tanítónak, hanem egyik napon m ind a nyolc osz
tálynak. Hát b írja  ezt valaki erővel, lélekkel s különösen tanulásra 
alkalmas szellemi frisseséggel? Ez az elriasztó képe az órarendnek 
megdönti az órarendről közölt sok hasznos ú tm utatás hatását. Á lta
lános szabályokat lehet m éltatni s kedvezően beállítani, de miért 
nem oldja meg ezt a nehéz kérdést az ú tm utatás? M ivel magyarázza 
ezt s hogyan képzeli el az egyhuzam ban ha t órán á t végzett m unkát 
tanító és tanítvány részéről az ú tm utatás készítője: e rre  nem talá
lunk feleletet. E lhallgatni a legnehezebb kérdéseket lehet, de nem 
viszi előre a nyolcosztályú népiskola ügyét. Csak bebizonyítja ez a 
körülm ény azt az állítást m int igazságot, amit a tanítóság ma is 
hangoztat, hogy a nyolcosztályos népiskolát tanterem  és tanítói 
állás szaporítása nélkül kielégítően m egvalósítani nem lehet. Nézze 
csak meg bárki ezeket az órarendeket s elrém ül az o tt feltüntetett 
napi m unkarendtől! Még nem  szakember is m eglátja a kivihetetlen 
feladatokat. Véges az em beri értelem  és erő! A papír elbír szépen 
elgondolt terveket s eltűri a kellő eszközök nélkül szám ításba vett 
megoldási módokat, de nagyon sok esetben elbukik ez a rendszer 
kint, a gyakorlati életben. Som ogyi B.

MEGJEGVZESEK
A m agyar oktatórend egysége és érdekvédelm e kérdéséről írt 

figyelem rem éltó cikket Könnyű László a „Nemzeti Figyelő”-ben 
„A Magyar Nem zetnevelő Rend Egysége” címen. A cikket közérdekű 
volta m iatt alábbiakban közöljük:

Az utóbbi időben egyre több szó esik a m agyar nemzetnevelő 
rend  kérdéseiről. Csak a N em zeti Figyelőben  is egymás u tán  két 
felszólalás hangzott el. Az elm últ hónapban Laurentzy  Vilmos dr. 
egyetemi m agántanár emelte fel szavát a nemzetnevelők közös kama
rá ja  érdekében, hogy a hivatásrendi átalakulás ne érje  m ajd  készü
letlenül a nevelői társadalm at, melynek annyi m egoldatlan kérdése 
van. A július 20-i számban dr. Mitrovics Gyula debreceni egyetemi 
rek tor állapítja meg, hogy a politikai köztudat nem igen foglalkozik 
a kultúrpolitikai kérdésekkel. A tanári és tanítói társadalom  nehéz 
anyagi és társadalm i helyzete sajnos súlyosan alátám asztják ezt a 
m egállapítást, m ert valóban nem kell sokat bizonygatni, hogy a 
szellemi honvédelem korában sem erkölcsileg, következéskép tehát 
anyagilag sem áll ott a m agyar nemzetnevelő társadalom , ahol állnia 
kellene. Nagyszabású m unka v á r még a ku ltú ra  m unkásaira, hogy 
a társadalom m al és a politikusokkal egyetemesen elfogadtassák a 
nevelőtársadalom  rendkívüli fontosságának elismerését és elérjék 
ezzel azt, hogy a szellemi honvédelm et éppúgy megfizessék, m int — 
Istennek hála — a katonai honvédelmet. M ert, ha az elismerő sza
vakban nincs is hiány, gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy a leg-
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m ostohábban kezelt gyerm ekek vagyunk és sok mellőzés ér ben
nünket. Akárhogy fontolgatjuk a dolgot, arra a végső m egállapításra 
kell ju tnunk, hogy szervezetlenségünkben van a hiba. M indegyik 
nevelői csoport külön-külön keresi boldogulásának útjait. K ülön a 
tanítók, külön a közép, a polgári, a gazdasági, a kereskedelm i, a 
képzős stb. iskolai tanárok, az egyetem i professzorok. És az erő
megoszlás m iatt külön-külön csak részeredm ényeket tudunk elérni. 
Sőt érthetetlen  módon egymás között sincs meg az egység, m ert 
akadnak még emberek, akik esküsznek a társadalm i élet válasz
falaira, s még mindig nem ébredtek arra, hogy a tudás és m űvelt
ség nincs foglalkozáshoz kötve s hogy m inden becsületesen dolgozó 
egyén érdem es a becsülésre és barátságra, hogy egymás nélkül nem 
élhetünk, m ert m indegyikünkre egyform án szükség van és m indenki 
a maga helyén egyform án fontos m unkát végez, valamint, hogy ma 
a tömegek szervezett érvényesülésének korát éljük, amikor is csak 
egyesült erővel valósíthatjuk meg céljainkat.

Istennek hála azonban a társadalom  legkiválóbbjai is érzik, 
hogy a m agyar nemzetnevelő rend  külön elbánást érdemel. A neve
léssel foglalkozó különböző csoportok közös elnevezését is a nevelő
társadalom  nagy barátjának, a lelkes m agyarnak: Máté Török Gyula 
ny. testőrezredes, írónak köszönhetjük, aki még 1938-ban síkraszállt 
érdekünkben és hangoztatta, hogy a nemzetnevelés m unkásait meg 
kell fizetni és az erre fordíto tt pénzt nem szabad sajnálni, m ert 
eredm ényekben bőségesen térü l vissza a nemzet lelki és testi e re jé
ben. Sajnos, kérdéseink jórészt még m indig megoldatlanok. A tan ító 
ság tagjai azon panaszkodnak, hogy nem élhetnek egészen h ivatá 
suknak, kénytelenek m ellékfoglalkozásokkal tölteni idejüket, hogy 
családjuknak a legszükségesebbet megszerezhessék. A polgári iskolai 
tanárok  még mindig nem tudnak  bejutni a VI. fizetési osztályba. 
A középiskolai tanárok a nehéz kezdés és általában súlyos anyagi 
helyzetük m iatt emelnek szót. Az egyetemről pedig csak a tudom á
nyos pályára készülő utánpótlás h ihetetlen  nehéz életéről teszünk 
em lítést. De számos ilyen m egoldatlan kérdés van, am i fáj a 
pedagógusoknak.

Büszkék vagyunk, hogy egy kitűnő egyetemi tan á r m ár 
1936-ban rám utato tt a nem zetnevelő társadalom  egyetlen járható  
ú tjára , a m agyar nevelőrend egységére. A debreceni egyetem  nagy
nevű professzora: dr. Hankiss János, m ár akkor m egírta m unkájá
ban, hogy sem a nemzetnevelés szempontjából, sem a közös érdek- 
védelem szempontjából nem helyes a nevelői társadalom  széttagolt
sága. Világosan hirdette: „Sem a tanítók tömegei, sem az egyetem i 
tanárok  elitje nem fogja kivívni m egbecsültetését magának a k u ltú 
rának, ha nem vállvetve és nem együtt dolgoznak. M inden rendű 
nevelőnek együtt kell m egbecsültetniök az egész és egységes tanítói 
rendet. És ezt csak úgy érhetjük  el, ha előbb mi nevelők m egtalál
juk  egymást és azután együtt foglalunk állást a világban.” E célból 
ta rto tta  szükségesnek a nem zetnevelői kam ara felállítását, m ely a 
nevelői társadalom  érdekvédelm é kívül a nemzetnevelés egységes
ségének kiépítését, a társadalom  lelkében való tudatosítását is szol
gálta volna. A szép eszme, — bár vannak biztató jelek —  a mai
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napig sem valósult meg. Ezért ezúton fordulunk a különböző nevelői 
szövetségekhez, hogy haladéktalanul alkossák meg a közös érdek- 
védelmi egységet. A társadalomhoz, a politikushoz és a sajtóhoz 
pedig azért, hogy támogassák a szellemi honvédelem értékes m un
kásainak, a ku ltúra  áldozatos harcosainak jogos érdekeik érvénye
sítéséért vívott küzdelmeit, m ert m egelégedétt nevelők m egelégedett 
nem zedéket fognak nevelni, míg a folytonosan mellőzött pedagógus- 
tábor akarva, nem akarva, a maga lelki nyugtalanságát oltja a 
tanítványok seregébe. Az elkövetkezőkben pedig különösen szüksé
günk lesz a nemzet lelki egységére, a m agyar szívek tökéletes, teljes 
harm óniájára!

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Ziermann Mihály

1859— 1941

A régi N agym agyarország nyu
gati szélén, Vasmegyében, a La- 
pincs-folyó m ellett fekvő Őribük- 
kösd község kiváló tanítója, Zier
mann M ihály, Pinkafőn, folyó évi 
augusztus hó 12-én kilehelte ne
mes lelkét.

Rohoncon született 1859. május 
28-án. A népiskola elvégzése 
u tán  a soproni líceum tanulója 
volt, m ajd a felsőlövői intézetek
ben folytatta  tanulm ányait, ahol 
tanítói oklevelet szerzett. Az it
ten i gyakorlóiskolában taníto tt 
eleinte, azután tíz évig Őrisziget 
evang. gyülekezetének kán to rta 
nítója volt. I t t  sok ném et és még 
több horvát anyanyelvű csere
gyerm ek sajá títo tta  el iskolájában 
az édes m agyar nyelvet. 1889-ben 
Ő ribükkösdre került, ahol közel 
négy évtizedig nagy és áldásos 
evangélikus tanítói m unkát vég
zett. Tanítói felkészültsége, tu 

dása, nagy szorgalma, egyházhűsége, a m agyar haza iránti 
nagy szeretete s az iskolában e lé rt nagy eredm énye igen szé
les körben közism ertté te tte  az ő nevét. Az én szülőfalum meg
fogja őrizni az ő em lékét s hálával fogja em legetni az. ő nevét az a 
generáció, m elyet nevelt, de még ezek utódai is, m ert biztosan tu 
dom, hogy tanítványai nem egyszer m esélnek gyerm ekeiknek és
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unokáiknak arról a tanítóról, ki valam ikor nevelte, oktatta és irá
nyította őket sok nagy szeretettel, hűséggel és odaadással. Osztatlan 
iskolájában állandóan 100—120 tanuló ült lábainál, csak néhány 
évvel nyugdíjba vonulása előtt szervezték meg iskolájában a II. 
tanítói állást.

Az evangélikus tanító m intaképe volt m indenben. Tanításához 
m unkájához és életéhez a Bibliából m erített erőt. Amit m a oly sok
szor hangoztatunk, hogy az evangélikus iskolát evangélikus szellem 
hassa át, hogy m inden tanításunkban az Istenbe vetett hit, vallá
sosság, igaz evangélikus öntudat m in t alapgondolat ott legyen, hogy 
az evangélikus vonatkozások soha el ne m aradjanak, ebben utol
érhetetlen m ester volt. Igazi m estere volt a káté, bibliai történetek, 
egyháztörténet tanításának, egyházi énekek tárgyalásának. Még 
mindig magam előtt látom a bükkösdi ev. népiskolában, am int egy- 
egy vallástani órában magával ragadta a gyerm ekeket egy m aga
sabb, tiszta légkörbe, ahol m indenről megfeledkezve, ami a földön 
van, csak az Isten közelségét érezve, felhangzott a kisgyülekezet 
ajkán: „Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes m inden föld 
az ő dicsőségével!”

Felejthetetlenek azok a gyerm ekistentiszteletek (Christenlehre), 
m elyeket ádvent első vasárnapjától húsvétig tarto tt m inden vasár
nap, d. u. az ő filiájában. Hogy sereglett oda a falu apraja-nagyja! 
Kis gyermekek, ősz emberek hallgatták  a Krisztus evangélium át; 
imádkozott, énekelt a gyülekezet, mely nagy ünnepek alkalmával, 
amikor külön igehirdetést ta rto tt a felnőtteknek, nem fért el a 
tanterem ben s ott szorongtak a folyosón és az ablakok alatt, hogy 
hallgassák az Igét és épüljenek. Ami vallásosság, egyházszeretet és 
evangélikus öntudat van a szülőfalum ban — s tudom, hogy van ma 
is! -— az Zierm ann M ihály evangélikus hívő lélekkel végzett tanítói 
m unkásságának és életének a gyümölcse.

Zierm ann Mihály magyar szívvel és magyar lélekkel végezte 
nehéz m unkáját ott a határszélen. M agyar szótól, m agyar daltól volt 
hangos az ő háza, udvara, kertje. Iskolájában a m agyar nyelvet ki
váló eredm énnyel taníto tta; a m agyar föld szeretetét és a m agyar 
hazához való hű ragaszkodást kitörülhetetlenül beleírta növendékei 
szívébe. Ezért ism ételten elismerésben és jutalom ban részesült a 
felsőbb hatóságok részéről. Hogy m it érezhetett hazáját és nemzetét 
forrón szerető szíve a nagy összeomlás után, mikor Trianon szét
választotta gyermekeit, unokáit, azt csak ő tudná megmondani.

Zierm ann Mihály a szív embere  volt. Meleg szeretettel és jó
indulattal volt eltelve m inden em bertársa iránt. Gyülekezetének, 
annak m inden tagja öröme vagy bánata az ő öröme és bánata is 
volt. M indenki ő ügyes-bajos dolgaival hozzá sietett és boldog volt, 
ha valakinek segítségére lehetett.

Az ő vendégszerető házában a közel vagy távolról jött barát, 
ismerős, vagy akár idegen is, kedves vendég volt s azonnal otthon 
érezte magát. Szeretetet adni, m indenkivel jó t tennni, az volt az ő 
élettársa, szül. Vollmann Karolina legnagyobb öröme és boldogsága. 
Áldott feleségét és nyolc gyerm ekét (két fiú, hat leány jó édes
anyját), 40 évi boldog házasság u tán  tem ette el.
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Nagyon sokat lehetne még írn i arról, hogy m int evangélikus 
tanító, m int m agyar tanító ott a határszélen és m int ember, m ilyen 
nagy és áldásos m unkát fe jte tt ki! Nem csoda, ha a gyülekezete 
aggodalommal gondolt a rra  az órára, am ikor el kell válnia szeretett, 
jó tanítójától. S ez az óra eljött. Negyvenhét évi tanítói működés 
u tán  — 36 évig az őribükkösdi gyülekezetei szolgálta — nyugdíjba 
m ent. Vérző szívvel odaállt az egész község szeretett tanítója elé, 
hogy megköszönje sok-sok m unkáját és szeretetét. S midőn Zier- 
m ann M ihály mégegyszer megszólalt szeretett gyülekezete előtt: 
„M it m íveltek sírván és az én szívem et kesergetvén?” Apostolok 
csel. 21. 13. (Was m acht ihr, dass ih r weinet und brechtet m ir das 
Herz? . .  .), hangos zokogásban tö rt ki a gyülekezet és tanítója. Aki 
lá tta  ezt a jelenetet, m egértett m indent.

U tódjául a hálás község vejét választotta meg; a II. tanítói állá
son ugyancsak egyik veje m űködött akkor m ár évek óta.

Z ierm ann M ihály a szomszéd Pinkafőn élő gyerm ekei körében 
tö ltö tte  a nyugalom éveit friss szellemi és testi erőben. Itt sokszor 
felkeresték volt tanítványai s meleg szeretettel és hálával fogtak 
kezet az öregedő tanítóval.

Ez év nyarán elszólította őt az Úr, életének 83. évében. Kopor
sója m ellett ott zokogtak a jó gyerm ekek, unokák; szeretett „Lala” 
fia; a kővágóőrsi evangélikus tanító hiányzott, ő néhány évvel ezelőtt 
tragikus körülm ények között húny t el. Ott állt egyetlen testvére, 
Z ierm ann Lajos soproni esperes, kormányfőtanácsos, aki saját sza
vai szerint nemcsak a jó Miska báty ját, hanem  népiskolai tanító- 
m esterét is vesztette el benne. Búcsút vettek a jó kartárstó l a sze
re te tt tanítótestvérek. Az őribükkösdiek igen nagy számban jelentek 
meg a tem etésen s most m ár másodszor, ezúttal u to ljára vettek  
búcsút a felejthetetlen  jó tanítótól, a nyugalm azott igazgatótól, a 
kiváló nevelőtől, az énekvezértől s az egész község vezetőjétől. Z ier
m ann M ihály nem látta  m ár a hálás gyülekezete könnyeit, nem  
hallo tta  zokogását. S ha szólhatott volna, bizonyára így szólt volna 
ism ét híveihez: „Mit m íveltek sírván és az én szívemet keser
getvén? . . .”

A nagy sokaság között, mely augusztus 14-én kísérte őt utolsó 
ú tjára , csak én nem lehettem  ott, m ert a mostani háborús idő ezt 
lehetetlenné tette. Pedig nagy adósa vagyok az én szeretett tan í
tóm nak. H at éven át oktatott és nevelt, azután az ő kívánságára 
kerültem  középiskolába, hogy tanító legyek. Ezen idő a la tt és fiatal 
tanítókorom ban is irányítóm  és tanácsadóm, mhjd atyai barátom  
volt. Úgy szerettem  volna m inden jóságát és szeretetét ott, a nyitott 
sírja  előtt mégegyszer megköszönni. Mivel ez nem volt lehetséges, 
ezen megemlékezéssel akarok áldozni az ő emlékének.

Kedves jó Tanítóm! Lélekben most ott állok a Te sírod előtt, 
megáldom poraidat s imádságos szívvel kérem  az Ég Urát, hogy a 
Te nemes lelked találjon m ennyei boldogságot ott az örökkévalóság
ban! Egész életedben a Te hited és rem énységed Jézus Krisztus 
volt, aki azt m ondotta: „M ert én élek, ti is élni fogtok.” (János 
ev. 14, 19.)

Legyen néked a Te hited szerint! W eltler János
Győr.
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Áthelyezés. Dr. Gárdonyi Zoltán sop
roni tanítóképzőintézeti zenetanárt a 
vall. és közoktatásügyi miniszter a bu
dapesti m. kir. állami ném etnyelvű lí
ceumhoz osztotta be zenetanárnak. A 
neves művész és tanártól az intézet 
tanári kara és ifjúsága meleg búcsút 
vett s hálásan emlékezik vissza 10 esz
tendei soproni zenetanári munkálkodá
sára, melynek során kiváló kántori 
nemzedéket nevelt és nagy szolgálatot 
tett a távozó zenetanár az evangélikus 
kántorképzés ügyének.

Meghívó. A Dunántúli Evang. Egy
házkerületi Tanítóegyesület 1941. évi 
október hó 2-án délelőtt 9 órai kezdet
tel Sopronban, a központi népiskola 
vizsgatermében (Színház-u. 29.) tartja 
rendes évi közgyűlését, melyre az egye
sület összes tagjait és a tanügy iránt 
érdeklődőket ezennel tisztelettel meg
hívom. — Tárgysorozat: 1. Reggel 8 
órakor a Lelkészegyesület és Tanító- 
egyesület közös áhítata a templomban. 
2. Az ülés megnyitása. 3. A kegyelet 
adójának lerovása. 4. üdvözlések. 5. 
„A gyermektanulmány, a tanító és a 
tanítás." Előadó: dr. Garai Józseí ta
nítóképzőintézeti tanár. 6. „Gazdasági 
ismeretek a népiskola VII—VIII. osz
tályában. Előadó: Ki istát Kálmán csik- 
vándi tanító. 7. Indítványok, bejelen
tések. 8. Pénztáros jelentése. 9. Elnök- 
választás. 10. Himnusz. Sárszentlőrinc,
1941 szeptember 15. Kertai János titkár, 
vitéz Nagy István elnök. — Jegyzet: 
Szállást igénylők forduljanak Polster 
Rezső igazgatóhoz, Sopron, Központi 
népiskola, Színház-u. 29. Közgyűlés 
előtti napon d. u. 17 órakor választ
mányi ülés lesz az iskola tanítói szo
bájában. Erre az egyházmegyei tanító- 
egyesületek elnökeit és a választmány 
többi tagjait szeretettel meghívom. 
Megbeszélendő lesz az elnökválasztás.

Vallásiam tankönyvek. Az Egyház
egyetem tanügyi bizottsága közli, 
hogy az új vallástani . tankönyvek
1942 tavaszára készülnek el, úgy, hogy 
ebben a tanévben még a régi tan
könyvek használandók. A népiskolá

kat illetőleg a bizottság elfogadta: Ke
mény Lajos Bibliatörténetek tanköny
vét a népiskola I—IV. osztályai szá
mára, továbbá Kapi Béla Egyháztörté
netét. Ezeknek a könyveknek a bírá
latok által megkívánt utolsó simítása 
és szemléltető képekkel való ellátása 
most van folyamatban. A még hiányzó 
népiskolai tankönyveken is serényen 
dolgoznak a megbízottak, örvendetes, 
hogy a megbízottakon kívül más ér
deklődők is küldtek be vallástani tan
könyveket, amelyek szintén bírálat alá 
kerültek és kerülnek.

A tiszai evangélikus egyházkerület 
tanítóegyesülete folyó évi szeptember 
2-án, 9 órai kezdettel Rozsnyón, a ke
reskedelmi iskola egyik tantermében 
a folyó évben már másodszor közgyű
lést tartott. A közgyűlést megelőzőleg 
reggel 8 órakor istentisztelet és úrva
csoraosztás volt lelkészek, papnék és 
tanítók számára. Tárgysorozat: 1. El- 
nöik megnyitó. 2. Kegyelet lerovása. 
3. Jelentés. 4. Történetkönyvünk, tör
ténettanításunk. Előadó: Buna István 
nyíregyházi tanító. 5. Pénztári je len
tés. 6. Esetleges indítványok. Eszme
csere. 7. A közgyűlés berekesztése.

Kántori rovatunk vezetőjének, dr. 
Gárdonyi Zoltán tanárnak új címe: 
Budapest, IX., Ullöi-út 121. sz.

Nyugalombavcnulás. A szarvasi 
evangélikus líceum és tanítónőképző 
intézet igazgatója nyugalomba vonult. 
Helyébe az intézet felgyelőbizottsága 
Lipter Melánia tanárnőt bízta meg az 
igazgatói teendők ellátásával.

Visszaültethetjük-e a kiütött fogat? 
A Búvár szeptemberi száma írja: Leg
természetesebben azt válaszolhatjuk, 
hogy nem. Pedig már történt olyan eset 
— igaz: csak fiatal korban, hogy si
került. Egyik am erikai ökölvívó fogát 
küzdelem közben kiütötte az ellenfele. 
Az ökölvívó segédje erre gyorsan meg
mosta vízben a fogát és visszadugta 
a helyére. Csodálatos, az egyszerű mű
tét sikerült, a fog visszanőtt és húsz 
esztendeig szolgált.

Adakozzunk a Gyógyházra !
Gyógyházalapunk 8 P  időközi kam attal 1996.48 P-re gyarapo

dott. A kemenesaljai egyházmegyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 
pengő. K érjük a kartársak  és testületek adom ányait postautalványon 
Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. 
Az adományokat lapunkban köszönettel nyugtázzuk.
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KÁNTORI ROVAT* **
Beszámoló a kántori továbbképzőtanfolyamról.

Irta : Peskó Zoltán.

Az ország különféle vidékeiről tíz kán tor verődött össze Buda
pesten, hogy az életharcban elfáradt és m egkopott egyházzenei tudá
sukat felfrissítsék. Rovatunk hónapokon á t h irdette a tanfolyam ot, 
m elynek célja az volt, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek  az 
igazi evangéliumi muzsikába s hogy annak élm ényszerű megismerése 
őket is követésre, tehát az egyházi m uzsika jobb m űvelésére ser
kentse. A tanfolyam  augusztus 19-től 27-ig, tehát csak nyolc napig 
tarto tt, de gazdag tapasztalatokat eredm ényezett nemcsak a hall
gatók, hanem  az előadók szám ára is. A jelentkezők végleges száma 13 
volt, közülük azonban hárm an elfoglaltság, illetve betegség miatt 
visszaléptek. A tanfolyam on Bokányi Jenő (Bőnyrétalap), Inokai 
Zoltán (Ácsa), Koch István (Budapest), M alik István (Ácsa), Novo- 
meszky Gusztáv (Budapest), Papp Zoltán (Rákospalota), Pető Kál
mán (Győr), Pontőr István (Tordas), Tasnádi Lajos (Iklad) és Vajta 
Vilmos segédlelkész (Pestszentlőrinc) vettek  részt. Az előadások 
helye az evangélikus gimnázium, fasori templom és gyülekezeti 
terem, D eák-téri templom és iskola, kelenföldi templom és gyüle
kezeti terem  volt. Naponta 9— 11 óráig orgonabem utatók, 11— 12-ig 
orgonaórák, 4— 6-ig zeneelmélet és összhangzattani órák, 6—7-ig 
énekkari órák vagy előadások voltak.

A tanfolyam  m unkája az előadók között a következőképen 
oszlott meg:

1. Orgonairodalmi ism ertető az „Achtzig Choralvorspiele deut
scher M eister” (Ed. Peters 4448. sz.) 23 kor álelőjátéka kapcsán; az 
orgonáiáték technikai problém ái (gyakorlat); a zongorajáték u jj
gyakorlatai, az u jjak  függetlenitése: a vezénylés alapmozdulatai, a 
kórus megindítása, beintése és m egállítása (gyakorlat a hallgatókból 
alakult énekkarral): a karének-irodalom  ism ertetése (Dittbgrner 
gyűjtem énye, ..Chorbuch für die Kirchenchöre Sachsens” , „Szentek 
Kórusa, Reger korálfüzetei, a fasori evangélikus énekkar kottatárak  
a liturgikus istentisztelet kántori szolgálatának bem utatása; beszá
moló egy németországi tanulm ányúiról (vetített képekkel); a char- 
lottenburgi Eosander-kápolnabeli 1706-ban épü lt Schnitver-orgona 
hangiának bem utatása hanglemezekkel (Bach: „Clavier-Übung” 3. 
rész, játssza HeRmann Fr., a berlini dóm orgonása); az óbudai és a 
kelenföldi orgona ism ertetése: Peskó Zoltán.

2. Zeneelm élet és összhangzattan; a m agyar evangélikus egy
házi énekkutatás eredm ényei: Sulyok Imre.

3. M egadott koráldallam ok feletti improvizálási módok be
m utatása: Kciyi-Králik Jenő.

4. A gyülekezeti éneklés kezdete és fejlődése; karvezetés és kar-

* E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán tanár új címére (Budapest, IX.,
Ullöi-út 121. sz.) küldendők.
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éneklés bem utatása; az énekkar betanítása, a szöveg és zene kap
csolatai; a kelenföldi orgona bem utatása: W eitler Jenő.

Ezenkívül m egtekintették a hallgatók a Rieger Ottó-féle orgona
gyárat, ahol Gonda Nándor, a gyár cégvezetője volt szíves m agyará
zatokkal szolgálni.

A tanfolyam  befejezéséül a fasori evangélikus tem plom ban az 
alábbi m űsor hangzott el:

„Adventtól Adventig .’’
1941. augusztus 27-én (szerdán) este 6 órakor a fasori evangélikus

tem plom ban
EGYHÁZZENEI BEMUTATÓ

az első kántortovábbképző tanfolyam  hallgatói részére. 
Közreműködik a Fasori Evangélikus Énekkar. Orgonái és vezényel:

Peskó Zoltán.

M ű s o r .
1. Bach J. S.: Kis preludium  és fuga F-dúr, (orgona)

Gárdonyi Z.: Karácsonyi bölcsődal. „
2. (Karácsony)

Schröter L.: „Jer keresztyénség, örvendj” (énekkar)
Erk L.: „Angyalkar zeng szent éneket” „

3. Bach J. S. Preludium  és fuga e-moll (orgona)
4. (Újév)

Kapi Gy.: „Könyörülj Ű risten” (énekkar)
5. Peskó Z.: „M intha szárnyon szállna”, korálelőjáték (orgona)

Brahms J.: „Szívem szerint kívánom ”, korálelőjáték „
6. (Nagypéntek)

Praetorius M.: „Isten B áránya” (énekkar)
7. Bruhns N.: Preludium  e-moll (orgona)
8. (Húsvét)

K árpáti S.: „Jézusom él” kan tá ta  (énekkar)
9. Gárdonyi Z.: P relude A -dúr (orgona)

10. (Pünkösd)
Beliczay Gy.: „Jer Szentlélek” (énekkar)

11. (Reformáció)
Franck C.: 150. zsoltár (énekkar)

12. Reger M.: Introduction és Passacaglia f-m oll (orgona)

A tanfolyam on sok alkalom adódott a baráti beszélgetésekre. 
Szinte megdöbbentőek azok a panaszok, amikkel a kántorképzés hiá
nyait illették a résztvevők. Őszinte megnyilatkozásaikból kirajzoló
dott a m últ: az iskola, mely nem érezte át a zenetanítással járó fele
lősséget. A panaszok másik része a kántori szolgálat díjazása körüli 
elégedetlenségből származott. Évi 30—40 pengőért vasárnapról- 
vasárnapra kántorkodni, 70 filléres stóláért tem etési éneket vezetni 
bizony elég megalázó dolog. Némelyik kartárs inkább ellenszolgál
tatás nélkül végzi ezt a m unkát, csakhogy ne kelljen elfogadni a 
megalázó díjazást. Vájjon nem a jóakarat hiánya és a kántori munka 
meg nem becsülése világlik-e ki ezekből az adatokból? Nem hall-
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gathatjuk el azonban azt sem, hogy van néhány kitűnő Jövedelmű 
kántori állás; a rájuk való hivatkozás megakadályozza az igazságos 
rendezést.

A továbbképzés szükségességét a hallgatók egyértelm űen han
goztatták. Kívánatos lenne egy hosszabb időtartam ú tanfolyam, 
amelyen a hangszertanulás is keresztülvihető volna. A továbbképzés 
ügyét az egyházkerületeknek kellene megszervezni és anyagilag is 
biztosítani.

A hallgatók m egállapították, hogy a nyolc nap a la tt értékes 
ú tm utatásokat kaptak a m unkájukhoz. M egismerték az igazi orgona
muzsikát. M egtanulták azt, hogy koráljaink előtt csak korálelő- 
játékoknak van helye. Az improvizálás bem utatásával m egtanulták, 
hogy a rögtönzéshez összhangzattani, ellenponttani és form atani 
tudásra van szükség; rögtönözni tehát nem azt jelenti, hogy szabad 
tetszés szerint csoportosítjuk az akkordokat, hanem  azt, hogy egy 
tém át a m agasabb zenei törvények szerint dolgozunk fel. M egismer
tek  értékes énekkari m űveket; m egtanulták, hogy a karének szöve
gének kapcsolódnia kell az ünnep epistolai vagy evangélium i helyé
hez. M egtanulták, hogy a karének is igehirdetés; a szövegnek és a 
zenének alázatos lélekkel kell Isten igéjét megszólaltatni.

A tanfolyam nak az a legfőbb tanulsága, hogy akadt tíz kántor, 
aki nem kím élt pénzt és fáradságot, hogy tovább képezhesse magát. 
Vannak még tehát ideálista lelkületű  emberek, akik nem nézték 
azt, hogy vájjon a tanfolyam  elvégzése jelent-e szám ukra gyarapo
dást vagy előnyt anyagiakban, hanem  kik szívvel-lélekkel dolgoztak. 
S ikerült őket a tanfolyam m al ú jabb lendületre és k itartásra  buzdí
tani. Sikerült a szívükben megerősíteni, hogy Istent csak lélekből 
fakadó, lélekkel te lt muzsikával lehet dicsérni.

*

Hangjegyismertetés.
„Luther M árton vallásos költeményeinek dallam ai'’. Összegyűj

tö tte  és orgonakísérettel ellátta Zalánfy  Aladár, Budapest: 1940. 40 
számozatlan lap. Ára: 4 P. Kapható a Luther-Társaság könyves
boltjában (Budapest, IV., Ü llői-út 24.), valam int Rózsavölgyi és Társa 
zenem űkereskedésében (Budapest, IV., Szervita-tér 5.)

Évszázados h iányt kíván pótolni Zalánfy Aladár, am ikor L uther 
összes ism ert énekét m agyar szövegfordításaikkal együtt sajtó  alá 
rendezte. Gyűjtem ényébe 33 éneket vett fel. A dallam ok. közlése 
ritm ikus formában, nyolcad és negyed hangjegyértékekkel történt. 
A dallamok eredeti ritm usa m indenütt m egm aradt, kivéve az „Ein’ 
feste Burg”-ot, m elynek eredeti fogalmazása nem  alkalmas a gyü
lekezeti éneklésre. A dallamok harm onizálása szigorúan egyházi stí
lusú és helyenként felhasználja régi szerzők (W alter J., Schütz H., 
Vulpius M., P raetorius M., Hassler J., Erythraeus, Luther, Bach 
J. S.) feldolgozásait és közléseit. A kíséret szigorúan orgonaletét;
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az első ilynem ű gyűjtem ény, m ely nem énekkarszerű feldolgozást 
ad közre.

L uther valam ennyi énekének a megismerése m inden lelkésznek, 
kántornak, sőt m inden evangélikus hívőnek nyereséget jelent, gyü
lekezeti éneklésünket pedig e lind ítja  a megújhodás felé. P. Z.

*

Kisebb közlemények.
A  Zenem űvészeti Főiskola átszervezett protestáns egyházzenei 

tanszaka m egnyílik. Ez a tanszak áth idalja  a kántorképzés és a zene- 
m űvészeti követelm ények közötti áthidalást. Míg az eddigi rendszer 
magas célkitűzései és feltételei m ia tt az elm últ 12 év alatt összesen 
két jelölt szerzett e tanszakon képesítést, addig az új rendszer 
rem ényt nyújt arra, hogy nagyobb lesz az érdeklődés a tanszak 
iránt. Űjabban két évi tanulás u tán  egyházzenei végbizonyítványt 
lehet nyerni, négy év után pedig egyházkarnagyi oklevelet. A fel
vételi vizsga 5 évi zongoratanulást feltételez (ßertin i—Chován 21— 
30. sz., Bach 12 prelúdium ából 3 darab). A tanfolyam  legmagasabb 
fokon azonos az orgona-tanszak második akadém iai osztályának 
anyagával. A tanszak új szervezete jóváhagyás és tudom ásulvétel 

* végett most já rja  az egyházi hatóságokat és valószínűleg rövidesen 
meg is nyílik. Jelentkezés a Zeneművészeti Főiskola igazgatóságánál.

Peskó Zoltán  rádiós orgonahangversenyét, mely nem régiben 
Budapest II. szünetelése folytán elm aradt, október 7-én, 18 óra 15 
perces kezdettel közvetíti a rádió (Budapest I.). Műsoron Pachelbel: 
Ciacona d-moll, Reger: Introduction és Passacaglia. A közvetítés az 
óbudai templomból fog történni.

Felhívás!
Lassankint az év vége felé közeledünk és igen tisztelt 

előfizetőink közül még sokan nem  küldték be az elm aradt díjakat, 
sőt több évről is hátralékban vannak. Nagyon kérjük m egértésüket, 
helyzetünk m éltánylását. Szíveskedjenek a legsürgősebben eleget 
tenni kötelezettségüknek. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesü
let pénztára, Cegléd, 42.523. csekkszámra. Az egyesületi tagsági dí
jakat kérjük Várkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., 
Bécsikapu-tér 9. sz.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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jónevű szerző vezérkönyvsorozatának azt a kötetét, amelyik a nép
iskolai énektanítás I. osztályának az anyagát dolgozza fel módszeres 
egységek szerint, tan ítási vázlatok form ájában. A most m egjelent 
kötet m inden  tek in tetben  szerves folytatása az előzőnek. A dal
anyag kiválogatása többnyire helyes szempontok szerint tö rtén t. 
A m ódszeres menet legfőbb célja a zenei elemek tudatossátételének 
a m egalapozása volt. A  hang jegy é rték ek  fogalm ának a kialakításá
hoz jó ö tle t a „hanggyerek” (negyed), „hangapó” (fél) és hang
nagyapó” (egész, II. köt. 25. o.) a lak jának  a szerepeltetése; az elgon
dolás következetlensége csak a nyolcadérték  bevezetésére szolgáló 
„hangunoka” (II. köt. 39. o.) esetében derül ki: ugyanis a nagyapó
hoz képest a gyerek  az unoka. Nem  hallgathatjuk  el továbbá, hogy 
ném elyik dalszöveg m agán viseli századunk első évtizedének a 
bélyegét, így pl. a hóem ber-dal 2. versében:

„F ehér bácsi jónapot! Cilinder a kalapod,
Hógombóc volt az ebéded, hóem bernek hivatol.” (38— 39. o„ 

Pósa Lajos verse.)
Ezek a kifogások jóformán sem m it sem vonnak le az egész 

m unka pedagógiai értékéből, m ert az újabb tanítónem zedékek a ve
zérkönyveket úgyis a sa já t ítéletükön átszűrve használják. É rdeklő
déssel v á rju k  a sorozat egyetlen hátra lévő  harm adik  kötetét (a IV— 
V—VI. o.-éi már régebben m egjelentek). Ha az is elkészül, akkor 
még legfeljebb az okozhat gondot a szerzőnek, hogy mim ódon 
lehetne a nem rég életbeléptetett V II. és VIII. osztályok ének tan í
tásában a tanítóság szolgálatára lenni. Az eddigiek alapján bízvást 
rem élhetjük, hogy V ikár Sándor az énektanítás m inden fokán é rté 
kes tanácsokat ad m ajd  azoknak a kartársaknak, akik az ő vezér
könyveit a kezükbe veszik. G.

*

Hangjegymellékletünk.
O lvasóink mai szám unkkal veszik kézhez novem ber—decem ber 

havi 4 oldalas hangjegym ellékletünket. G árdonyi Zoltán orgona- 
preludium ai közül ezú tta l két o lyat közlünk, am elyek egyike sem 
áll m otiv ikus kapcsolatban a jelenleg m agyar szöveggel használatos 
evangélikus énekdallamokkal. Bár az első (D-dúr) az „O Mensch, 
bewein’ dein ’ Sünde gross” kezdetű szöveggel Bach idejében ked
velt énekdallam  tém áján  alapul, m égis a két preludium  közlésével 
nem a szorosan ve tt liturgikus zenét, hanem  a kötetlen tém ájú, 
kisebb igényű tem plom i orgonazenét kívántuk szolgálni. A m ásodik 
preludium  5. ü tem ében (3. oldal, utolsó sor, 1. ütem) jav ítsuk  ki 
a pedálszólam  harm adik  negyedét „ f ’-ről „e”-re.

Nyomatott G arab József könyvnyomdájában, Cegléden.
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Az ingerlékeny gyermek. Irta : Vértes O. József. Szülők könyv

tára 21. sz.
E m unka m éltán  sorakozik az eddig m egjelen t füzetekhez. 

A nevelés sok m indennapi kérdése közt helyes alapon világítja meg 
az ingerlékeny gyerm ek  sok gondot okozó és m egoldást kívánó ne
velési kérdését. G yakorlati módon vezet a kérdés megismeréséhez 
s az ingerlékenységre való hajlam  négy m egnyilvánulási alak ját 
tá rgyalja  világos okfejtéssel s a helyes nevelés nehéz ú tján  szülőt, 
pedagógust egyaránt eligazítva. A  csecsemő, a kisgyerm ek, az isko
lás-gyerm ek és a serdülőkor ideges gyerm ekéről szól nagy, meg
értő szeretettel.

M egállapítja a fő lelki gyógymódot: A gyerm eknek, de külö
nösen az ingerlékeny gyerm eknek ne legyen alkalm a unatkozni! 
Nagy figyelm et érdem el az a m egállapítás, hogy az ingerlékeny
ségének nem  utolsó sorban a félelem  az előidézője. Hasonlóan lelki 
indítóokokkal tám asztja  alá m indazokat az érveket, am elyeket az 
iskolásgyerm ek ingerlékenysége kérdésében felsorakoztat s gyógyí
tásul ajánl. A legkényesebb kérdés: a serdülő k o r ingerlékenysége 
m egvilágítása is kellő  szakism erettel s m egértő szívvel tö rtén ik  a 
m unka szerzőjénél. M indegyik fokozat tárgyalásánál nagy figyel
met érdem el s a lá tám asztja  m ondanivalóit a gyakorlatból felhozott 
példák sora.

A könyv m éltán  k é r helyet a pedagógus könyvespolcán. Ára 
nincs feltüntetve. K iad ta  a „S tudium “ R. T., Budapest, IV., Kecs- 
kem éti-u. 8. sz.

Kicsinyek bibliája. — G yerm ekáhítatos könyv. — Gyermekek 
bibliaolvasó vezérfonala. Szerkesztette: Veöreös Imre, dunántúli 
egyházkerületi m issziói lelkész (Győr, Ráth M átyás-tér 1. sz.). 
A tan ító i példány á ra  postaköltséggel együtt 2.20 P, a gyerm ek
példány ára  2.— P. Rendelésnél közlendő, hogy a tanító részére 
vagy gyerm ekpéldányt rendel-e valaki. Ugyanis a könyvből ké t
féle k iadás készült. Az egyik az evangélikus tan ító  részére a reggeli 
iskolai áh íta t tartásához, a másik az ilyenben nem  részesülő evan
gélikus gyerm ekek bibliaolvasásához szolgál vezérfonalul.

A korábbi evangélikus iskolai nap tá r szolgálatának kiszélesí
téséből a lakult ki a K icsinyek B ib liá ja  áhítatoskönyv. 220 gyerm e
kek szám ára írt áh íta to t tartalm az a tanév nap ja ira . Nem naptári 
beosztásban készült, hanem  az egyes áhítatok sorszámozással van
nak e llá tva  s úm utatás írja  elő, hogy az egyházi esztendő m eneté
ben m elyik  naptári napon, m elyik szám ú áh íta t olvasandó.

A m ost m egjelent I. kötet az újszövetségi tö rténeteket foglalja 
magában. Az anyag m indenekelőtt a 4 evangélium ból és a Cseleke
detek könyvéből k e rü lt ki, de szerepelnek benne az apostoli leve
lek történetszerű  u ta lása i is.

Még három  ilyen kötet m egjelenése van te rv b e  véve s e négy 
kötet állandó használatra  szánt iskolai áhítatoskönyv marad. Évről- 
évre változtatn i lehet az egyes kö teteket s nem  kell minden évben 
újat beszerezni, m int eddig a nap tárnál. (Folytatása következik.)
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Imre Sándor negyven éve.
Irta: Dr. G arai József.

Negyven esztendővel ezelőtt, 1901. szeptem ber 7-én ta rto tta  — 
a szokásoknak megfelelően —  tanári székfoglalóját a kolozsvári ref. 
főgim náziumban Imre Sándor. Székfoglalójában m ár, m egtalálhatók 
azok a gondolatok, am elyek később a legnagyobb m agyar nevelési 
elmélkedők közé emelték.

É letrajzi adataiból csak ennyit: a volt Pedagógium tanára, 
később igazgatója, m ajd vallás- és közoktatásügyi állam titkár, ügy
vezető m iniszter, a Ferenc József Tudományegyetem tanára  (ahol 
jelen sorok írójának volt alkalm a előadásait hallgatni), m ost pedig 
a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  nevelés- 
tudom ányi tanszékének professzora és ezidei rektora.

H atásában páratlan. A Pedagógiumból a polgári, illetőleg a 
tanitóképzőintézeti tanárok tömege kerü lt ki kezei alól, a Ferenc 
József Tudom ányegyetem en a középiskolai és a tanítóképző-intézeti 
tanárság jórésze szegődött tanítványává, jelenlegi tanszékén pedig 
az ország szakiskoláira nyom ta rá irányító  kezét. M indenütt ott 
volt, ahol a m agyar oktatásügy valam ilyen m egmozdulásáról volt 
szó. A m agyar — elsősorban a reform átus — tanítóképzés és így 
a m agyar népiskola is igen sokat köszön lelkes, irányító tevékeny
ségének. M éltó, hogy az evangélikus tanítóság is m egálljon ez év
fordulónál és Im re Sándor tanításának átértésével megemlékezzék 
erről a fontos határkőről. Természetes azonban az is, hogy ily rövid 
terjedelm ű ism ertetésben nagyarányú irodalm i m űködésének tekin
tetbevételével, igen rövid és vázlatos és csak a legfontosabb elvekre 
kitérő ism ertetést lehet adnunk.

Tanításának főbb elveit az alábbiakban foglalhatjuk össze.
1. Önálló és magyar nevelés-elm élkedő. Imre Sándor önálló 

utakon halad. Nem a külföldi irányoknak, áram latoknak átültetője, 
nem  a különböző nevelői felfogások szerencsés egyeztetője. Mindaz, 
amit ad, benső énjéből fakad, de nem m erev ism erethalm az. Ezt
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bizonyítja az is, hogy a neveléstudom ány újabb eredm ényei rend
szerébe könnyen beilleszthetők. Nézzük meg „Név eléstan”-át,1 
akkor látn i fogjuk önálló gondolkodását. E m űből látszik egyszer
sm ind az is, hogy a fogalmi alapok teljes tisztázására törekszik 
E bben mesteréhez, Schneller Istvánhoz  hasonlít. (Ki pl. a szem élyi
ség szavának pontos nyelvi elemzésével a legrészletesebben foglal
kozván, ily módon is igyekszik a személyiség fogalm ának m eg
közelítésére.)

Im re Sándor előbb em lített m unkájának alcíme megmondja, 
m it akart szerzője a művel: az iskolai nevelés m unkájába beveze
tés t akart adni. Érzi azonban azt is, hogy ez a fogalmi alapok teljes 
tisztázása m ellett lehetséges csak. E rre szenteli m űvének első részét. 
(A  nevelés és a neveléstudom ány), ahol a nevelés fogalmi tisztázása 
u tán  a nevelői gondolkodás, neveléstudom ány, neveléstan, m ajd  a 
nevelés célja és faladatai, a nevelés eszközei, a nevelés korlátái és 
sikerének feltételei és a nevelés szervezete címek ala tt elvi és 
fogalm i alapokat tisztáz és csak azután tér rá  az iskola, m ajd  az 
iskolai nevelés tárgyalására. Logikus tárgyalásm enetét bizonyítják 
m űvének azon lapjai is, ahol „Az iskolai m unka mivolta, k ialaku
lása, feladatai” c. fejezetben a szó értelm ét (iskola), m ajd fogalm át 
v izsgálja a legalaposabban és csak azután té r  á t a részletkérdések 
tárgyalására. M egtalálható nála nevelés fogalm ának részletes elem 
zése. M inden körülm ényre kiterjedő definíciójában így adja a neve
lés fogalmát: „a nevelés a közösség életéből fakadó, s arra ható, az 
egyén  kifejlődését tudatosan elősegítő, huzamos ideig tartó szellem i 
tevékenység , m ellyel a fejle ttség  magasabb fokán lévők céltudato
san és tervszerűen alakítják a kevésbbé fejle tteke t, amíg az alakítást 
az önállóság ki nem  zárja.”2

B ár e m űvének előszavában m aga is írja, hogy e m űve „nem 
te ljes  neveléstan” és bár az iskolánkívüli nevelés kérdéseit nem 
ad ja  itt, mégis a rendszeresség, a logikus m enet épúgy jellem zik 
ezt a m űvét is, m int akárm elyiket. Minden bizonnyal nem  volt 
könnyű dolog pl. Széchenyinek, a nevelésről vallott, m űveiben el
szórt felfogását úgy rendezni, m in t azt Im re Sándor te tte .3 I tt  is 
m eglátszik a rendszeressége, széles látóköre és az a nevelői gondo
lata, amely később is annyira jellem zi m unkáit. (N em zetnevelés és 
a szem élyiség elve.) Egyik középponti nevelési elvének kialakulá
sára, illetőleg a nemzetnevelés elvének felfogására, m iként írja, 
éppen Széchenyi gondolata vezette el.4

Nagy érdeklődéssel és szeretettel foglalkozik a magyar kiváló 
elm élkedőkkel és gyakorlati nevelőkkel. A m agyar neveléstörténe
lem ből szerzett m agántanári képesítést 1905-ben Kolozsvárott, 
1911-ben pedig Budapesten. M indig úgy van nem zetünk nagyjai- 
val, m int azt Apáczai Cseri Jánosról m ondotta: „M egilletődve ve
szem  ajkam ra Apáczai Cseri János nevét.”5 M egilletődött lélekkel 
és nagy buzgalommal foglalkozik továbbá M aróthyval, Széchenyi 
Istvánnal, W esselényi Miklóssal, Eötvös Józseffel, stb. K iváló és 
m ostan különösen időszerű m űvében nagyon találóan jellem zi 
Széchenyi m unkásságát, am ikor azt írja: „Széchenyi m unkája  a 
szó szoros értelm ében a nem zet nevelése volt.”8 És nekünk, m agya-
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roknak, igen sokat kell foglalkoznunk a m i m agyar, sajátos nevelési 
kérdéseinkkel. Ezt nekünk kell m egoldanunk, m ert ezt más nem zet
től nem várhatjuk . Elsősorban nagy m agyar kultúrpolitikusainkkal 
foglalkozik és eközben jön a rra  a m egállapításra, hogy a nemzeti 
nevelés m ikéntje  sokkal jobban  m egtalálható a neveléssel nem 
tudományos szempontok szerin t foglalkozó kultúrpolitikusainknál, 
m int a neveléstudom ány tudományos m űvelőinél. Így alakul azután 
szemléletmódja oly irányban, hogy az élet minden jelenségét a 
nevelés szemszögéből nézi. Ezen elv igen term ékenyítőleg változ
ta tta  meg egész köznevelésünk irányát. A közgondolkodásnak álta
lános nevelői gondolkodássá való átalakulásában Im re Sándor 
vezetőegyéniségének igen nagy szerep ju to tt.

1. Felfogásának középponti gondolata a nemzet szükségletének 
az egyén elé való helyezéséből kialakult nemzetnevelés. E közép
ponti gondolatnak teljesen m egfelel a közölt definíció is, m in t azt 
m ár korábban k im utattuk.7 De e gondolat jegyében vizsgálja m ár 
Széchenyi nevelői m unkásságát is. A nem zetnevelés szavának ta r
talm at tulajdonképpen ő adott. Később is m egm arad azon az elvi 
állásponton, am elyet „Gróf Széchenyi István  nézetei a nevelésről” 
c. művében így fejez ki: „Ezek szerint a nevelés Széchenyi értelm é
ben nem zetnevelés, a nem zetnek az em beriség körében van külön, 
nagy hivatása; az egyes gyenge, a nemzet erős, határozottan m ehet 
előre. Az egyes a nemzet tagja, ez hat rá, ennek a célja határozza 
m eg emberi célja felé az u ta t  s így határozottan, a neki rendelt 
környezetben lá tju k  az egyest, h a  a nemzet testében nézzük. A nem 
zet elég tág  fogalom arra, hogy az egyes szám ára az em beriséget 
jelenthesse, m ásfelől elég határozott, hogy körvonalai teljesen szét 
ne  folyjanak.”8 Széchenyi gondolatai vezették, hogy ily m egállapí
táshoz jusson: „Azt a valóságot, hogy a nevelés a nem zet köréhen  
fo ly ik  és arra hat, egybe kell foglalnunk azzal a szükséglettel, hogy 
a nevelést m inden  részletében nemzeti tudatosság vezesse. Ezt a 
valóságot és ezt a követe lm ényt foglalja magában a n e m z e t -  
n e v e l é s  szava.”9 Nemzetnevelői gondolatait a m agyar közneve
lés m egreform álására, a jelen állapotokra való alkalmazásra is fel 
akarta  használni, m ikor azt írta , hogy ,,a közoktatás különböző 
fokairól szóló törvények és rendeletek he lye tt köznevelési törvény  
készüljön.” M ajd „a köznevelési törvény m egalkotásában két gon
dolat adja m eg az irányt: A) a nemzetnevelés mindenkinek a neve
lése, B) a nevelés a  fejlődés szolgálatában áll.”10

A nevelést m indig köznevelésnek, m in t a közösség szükségleté
ből fakadó ténykedést ism erte el, am elynek segítségével a nemzeti 
egység gondolata tényleg valóra  válhat.11 E zért vizsgálja az iskola 
helyét a köznevelés szervezetében. M egállapítja, hogy az iskolát 
tudatossága és tervszerűsége képessé teszi arra , hogy „a m ásféle 
forrásból eredő nevelőhatásokat egy m ederbe terelje.”12 Csakis így 
lehet az iskola a köznevelés központi szerve. „Feladatát csak ezen 
a helyen, a középen állva tu d ja  betölteni, ezt a helyet kell tehát 
elfoglalnia m inden egyes intézetnek a sa já t növendékei nevelésé
ben és valam ennyi iskolának együttvéve a nemzet belső alakí
tásában.”18
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Ma a nem zetnevelés szavát sokszor használják, az m ár átm ent 
a köztudatba. Mégis nem egyöntetű annak használata. A zavarok 
elkerülése végett is szükséges, hogy Imre Sándor eredeti értelm e
zésének m egfelelően használjuk e szót. Különösen ma, am ikor a 
nemzetiségi kérdések ismét sokasodnak és azok helyes m egoldására 
is gondolnunk kell.

3. A szem élyiség elve. M int Schneller István  tanítványa foly
ta tja  a személyiség kérdésének vizsgálását.14 Az egyén fejlődésének 
három  nagy szakaszát különbözteti meg.15 Az első szakaszban ki
alakul az em ber egyénisége, „azaz teljesen m egállapodnak a má
soktól megkülönböztető vonásai.” A második szakaszban kialakul a 
jellem , „a m agatartásnak, a cselekvés irányának  határozottsága.” 
A  folyamat, harm adik  szakasza a jellem fokozatos tisztulását fog
lalja  magában. Ekkor fejlődik ki a személyiség, amely „szociálissá 
vá lt egyén, aki nem csupán önmagában nézi önmagát, hanem  a 
közösségben; nem csak azt tud ja , hogy kénytelen-kelletlen  közös
ségbe tartozik, hanem  m ár az is tudatossá v á lt benne, hogy ő a 
közösségnek sajátos értékű tag ja  és ennek m egfelelően él.” Bár a 
személyiség fogalm a nagy m esterétől, Schnellertől való, mégis sem 
annak pontos fogalma, sem a személyiség fejlődésének ú tja  nem 
egyezik meg teljesen a m agyar nevelésügy ezen két kiváló kép
viselőjénél. Nála az elmondott fejlődési fokok figyelembevételével 
a nevelésnek az egyéni és közösségi célja teljes egységgé válik. 
Az egyéni és közösségi nevelés között sokszor hangoztatott ellentét, 
nem  ellentét. A nemzetnevelés és a személyiség elve egym ást telje
sen kiegészítik. Éppen ez az összhang teszi lehetővé és érthetővé, 
hogy Imre Sándor a személyiség elvét keresi Széchenyi m unkás
ságában is.

4. Schneller  és Imre Sándor m unkásságának összehasonlításá
ból következik utóbbi rendszerének reális jellege. Schneller elmé
lete ideális, Im re Sándoré a gyakorlatban is jól alkalmazható, reális 
jellegű. Dér értelm ezése szerint Imre Sándor „A Schneller által 
adott alapelveken olyan új rendszert ép íte tt fel, amely a személyi
ség pedagógiájának nemcsak elvi hirdetése, nem .pedagógiai elvi 
küzdelem többé, hanem  az új nevelés m egvalósításra érdemes, érté
kes rendszere.” 16 Nem szabad azonban Im re Sándor m unkásságát 
úgy értelm eznünk, mintha az Schneller rendszerének realizálásából 
állna. Imre Sándor igen nagy gonddal m űveli a neveléstudom ány
nak  a gyakorlati élettel közvetlen kapcsolatban álló területeit. Már 
m aga az a tény, hogy a m agyar nevelés feladatait ta r tja  első
sorban m egoldandó kérdésnek, m utatja felfogása reális voltát. 
Reális felfogását, bizonyítja „A világháború” c. 1917-ben a Magyar 
Paedagógiai Társaság (melynek folyóiratát, A  Magyar Paedagógiát, 
1913— 19-ig szerkesztette) megbízásából szerkesztett m unka is, 
valam int az a körülm ény is, hogy nemzetét jelenleg is olyan helyen 
szolgálja, ahol az legszükségesebbnek látszott: a gazdasági nevelés 
és a gazdasági iskolák tanárképzésének vezetésében.

M egem lítjük végül, hogy Im re Sándor azok közé tartozik, akik 
a köznevelés érdekében, am ikor arra csak szükség volt, bíráló 
szavát m indig hallatta. Ez azonban term észetes is mindazok leiké-
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ben, akik nemcsak bírálnak, hanem  a meglévő állapotok m egváltoz
ta tásá t, a helyzet javítását is akarják . És Im re Sándor ezek közé 
tartozik.

Munkái, értekezései közül egy párnak címét ideik ta tjuk .* 12 * * 15 * 17 
G róf Széchenyi István nézetei a nevelésről. A nevelés sorsa és a 
szociálizmus. (Az iskolai nevelés lehetősége és a szociálisták nézetei 
a nevelésről.) Nemzetnevelés. (Jegyzetek a m agyar művelődési poli
tikához.) A világháború. (Szerk.) A nevelői gondolkodás terjedése. 
A hadsereg és a nem zetnevelés. A közigazgatás és a nevelésügy 
kapcsolatai. A lelkészi hivatás nevelési szempontjai. Nevelési szem
pontok az iskolaorvos* m űködésében. Nemzeti önismeret. A családi 
nevelés főkérdései. (Bevezetés a szülői gondolkodásba.) A közös 
m unka lelki akadályai. (Néhány vonás a m ai m agyarság arcu latá
nak  egyik oldaláról. A szem élyiség kérdése. A neveléstudom ány 
m agyar feladatai. Nevelés és hagyomány. Neveléstan. (Bevezetés 
az iskolai nevelés m unkájába.) A  köznevelés belső egysége és a 
nem zeti egység.

Im re Sándor nemcsak neveléselmélkedő, de kultúrpolitikus is, 
m in t szellemi elődei voltak (Apáczai, Széchenyi) és nem véletlen, 
hogy tanári m űködésének negyven éves fordulója egybeesik a leg
nagyobb m agyar 150. évfordulójával. Annak a legnagyobb m agyar
nak, kinek nevelési elveit éppen ő hozta felszínre, m entette  meg 
hasznos okulásként az utókor számára. M űvei közkézen forognak. 
M inden bizonnyal sokan vannak  tanítóink között, akik az ő „Nép
iskolai neveléstan”-ából m eríte tték  első nevelési ism ereteiket. 
A m agyar evangélikus tan ítóság  akkor ünnepelheti legjobban 
Im re  Sándort, ha az evangélium i alapból fakadó és Schneller István  
á lta l megalkotott, majd Im re Sándor által továbbfejlesztett sze
m élyiség elvét és a nemzet legmesszebbmenő érdekeit szolgáló 
nemzetnevelés elvét átérti és növendékeit e szellemben neveli.

I Neveléstan. Bevezetés az iskolai nevelés m unkájába. B udapest— 
Szeged. 1928. 336. 1.
: 2 u . o. 22. 1.

s Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről. Budapest. 1904. 272. 1 
<t Nemzetnevelés. Jegyzetek a m agyar m űvelődési politikához. B uda

pest. 1912. 70. 1.
5 Apáczai Cseri János. Ü nnepi beszéd kolozsvári székfoglalásának 

250. évfordulóján.
6 Mint 3. 6. 1.
7 Garai: A nevelés fogalm a és a nem zetnevelés. M agyar Tanítóképző. 

52. évf. 7—8. sz.
8 150. 1.
» Mint 4. 69. 1. 

io U. o. 153. 1.
u  A köznevelés belső egysége és a nemzeti egység. Budapest. 1915. 40. 1.
12 Mint 1., 109. 1.
i s  U .  o .

II A személyiség kérdése. 1926.
15 Mint 1., 61. 1.
18 Dér M.: Schneller István  pályája  és pedagógiai m unkássága Szeged. 

1937. 50. 1.
17 E téren teljességre nem  törekszünk e helyen. A fontosabbak m eg

jelenési évét és lapszám át az előzőkben úgyis m á r megadtuk.
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Gondolatok a tanítóegyesületek munkájához.
A tanítóegyesületek szervezéséről, m unkaprogram m  járói az 

1868-iki népoktatásügyi tö rvény  intézkedik. A tanítóegyesületek 
működésének főcélja a k a rtá rs i közösség ápolása, a tan ító i kar ön
képzése, a tan ítók  erkölcsi és anyagi érdekének szem előtt tartása, 
az igazi hazafiasságnak te ttekben  való m egnyilatkozása, a m agyar 
i'ajszeretetnek ápolása. M indezekre igen nagy szüksége van a tanító
nak, a cél tehá t feladattá lesz.

Legnagyobb erőtlenségünk széttagoltságunkban rejlik , ezért a 
közösségi szellem, az együvétartozás érzése, az összefogás szüksé
gessége úgyszólván csak az egyesületi életben ju t kifejezésre és 
hozza közelebb egymáshoz a szórványéletet élő kartársakat.

Az önképzés fontosságát pedig a haladó élet ritm usa teszi szük
ségessé. Űj idők, új feladatok elé állítják a tanítót. Ezeréves múl
tú n k  arra  kötelezi a m agyart, hogy m éltó helyet foglaljon el a 
m űvelt, gazdag, erős népek közt Európában. Ezt a helyet csak meg
felelő népi műveltséggel, erős hadsereggel és egyre fokozódó nem
zetgazdálkodással biztosíthatjuk. A feladat első részét, a népi kul
tú ra  magasabb fokának m egalapozását a m agyar tanítóságtól várja 
a nemzet. Örülünk, hogy a főiskolai tanítóképzés, az új iskolafel
ügyelet és nyolcosztályos népiskola ügye végre törvényes rende
zést nyert. A kötelességünk, hogy am ennyire bennünket érint, a 
törvény kere teit tartalom m al és lélekkel m egtöltve, azokból élő 
valóság legyen. Elődeinkhez, akik bátran  küzdöttek ezekért a 
célokért, legyünk méltóak, kövessük őket híven és lelkesen a nem
zetszolgálatban, a hithűségben, a nép szeretetében és a m űveltség 
emelésében.

E forrongó világban a m agyar tanítónak különösen ügyelnie 
kell arra, hogy a m agyarságot le ne térítsék  küldetésének útjáról. 
Ehhez erős jellem űnek, jó hazafinak, m űvelt em bernek és hívő 
keresztyénnek kell lennie. Ezek birtokában fejlődhetik csak ki a 
tan ító  oly személyiséggé, am ellyel odaállhat fontos őrhelyére a 
nem zet és egyház színe elé, és vállalhatja a rábízott, felelősségtel
jes hivatást, a m agyar ifjúság  nevelését. Nem  csupán kenyérkere
set, nem csupán hivatal ez, ennél több, hivatás.

További feladatunk a nem zet örökségének m egtartása, és ebben 
az örökségben foglalt nem zeti érdekek továbbfejlesztése.

„A tanítóegyesületek a m ú lt század szabadságeszm éinek gyü
mölcsei“ , olvasom az egyik szaklapunkban. Azoknak a szabadság
eszméknek, am elyek nem az abszolútizmus elleni küzdelem  függet
lenségi harcából m erítették tüzüket, hanem  amelyek a tespedés 
korszaka után  újjáépítendő szabad M agyarország gazdasági és kul- 
tú rá lis  felvirágzását célozták. Széchenyi István  reformeszméi fű töt
té k  őseink lelkét és ezek az eszm ék telítik  m a is a m agyar tanító
ságot.

Széchenyit a legnagyobb m agyar nem zetnevelőnek mondják. 
S valóban az volt, m ert m agyarságának izzó hazaszeretetével fák
lyakén t világított bele a sötét m agyar éjszakába, hogy oda sugá
rozza fényét m inden szívbe és hitet, erőt, rem ényt csepegtessen a
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tespedő lelkekbe, neveljen és buzdítson m unkára, áldozatkész
ségre és em berszeretetre. Az élen állt és mégis másnak engedte át 
az elsőséget. Példát adott munkakészségével és áldozathozatalával. 
Többet alkoto tt egy em beröltőnél is rövidebb idő alatt, m int ameny- 
nyit évszázadok alatt m aradiságában alkotott egy egész nemzet. 
Széchenyi születésének 150. évfordulóján megfogadjuk, hogy a nem
zet legnagyobb tanító jának nyom dokán k ívánunk haladni és a nagy 
idők reform eszm éit követve dolgozunk, áldozunk, alkotunk az új 
M agyarország felépítésén.

És am íg mi itthon dolgozunk, kint a nagy orosz síkságon, út- 
talan-utakon, rengeteg erdőkben, süppedő lápok között harcol hős 
honvédségünk. Távol hazájától küzd a m agyar katona sokszor lát
hatatlan  ellenséggel, küzd a hideggel, dacol az idővel, míg feje  fölött 
a halálgép muzsikál. M iért harcol oly messze? Mi célja van ennek 
az ádáz küzdelemnek?

Mi, akik  átéltük a kom munizm usnak a lelk i bélpoklosságnál is 
undokabb idejét, az istentelenségnek és erkölcstelenségnek a to r
kunkig érő fertőjét, lá ttuk , a nemzetköziségnek újszerű rabszolga
tartását és kizsákmányoló módszerét, borzadva tapasztaltuk a vörös 
rém  rom bolását a családi tűzhely feldúlásától a nemzeti eszme sárba- 
tiprásáig, lá ttunk  még sok m indent, ami ellenkezik az em beri esz
mények és erkölcsi törvények tiszteletével, m i tudjuk, m iért har
col hős honvédseregünk.

Istennek  legyen hála, hogy ezzel a harccal távol tud tuk  tartan i 
az- em beri vadságnak hazánkat veszélyeztető tatárdúlását és a há
ború befejeztével odaülhetünk a nagy nem zetek békeasztalához, 
hogy a m egnagyobbodott M agyarországot egy ú j ' évezred szám ára 
boldoggá, szabaddá és naggyá tehessük. Kertai János.

A nyolcosztályos népiskola
részletes útmutatása.

(IV. és V. kötet.)

E k é t kötet az egész nagyszabású m unkálat legértékesebb része. 
Tanulm ányozása feltétlenül eligazítja a gondolkodó, a feladatával 
komolyan törődő tan ító t a főbb módszeres irányelvek között. Össze
sűrítve m egtalálja itt m indazt, am it az egyes tárgyak feldolgozása 
közben szem előtt kell tartania. A módszeres m enet, a kivitel köny- 
nyebb módozata, a különféle eljárások között választható legalkal
masabb irán y  kijelölése — m ind világos képet tá r  a kereső, kutató 
tanítói lé lek  elé s m egm utatja a járható  utat.

Az útm utatások használhatóságát nagyban előmozdítja az a 
körülm ény is, hogy az egész ú tm utatás több kötetben jelen t meg. 
Könnyen kezelhető könyvek alkalm asabbak az állandó használatra, 
m int a rég i rendszer szerint egy nagy kötetben kiadott utasítások. 
Sokkal többször kezébe veszi a tanító  m unkája közben e könnyen



276

forgatható s kis helyet kívánó könyveket, m in t ha a régi, nagy 
kötetet kellene forgatnia.

A cél, az anyag tárgyalása u tán  a módszer boncolgatása igen 
sok bizonytalanságot, hom ályt eloszlat, ha valaki látó szemekkel 
mélyed el az ú tm utatás szellemében. Naponta kell forgatni s m un
kánk elő tt nézegetni az egyes tárgyakra vonatkozó szöveget s las
sanként vérünkké válik  az. A m unka élvezetesebb, sikeresebb lesz,, 
ha az idő folyamán elmosódó m ódszertani s didaktikai elveket fel
ú jítjuk  az útm utatás állandó nézegetésével.

Nem hoznak az útm utatások m indenben új elveket s m erőben 
a régitől eltérő eljárási módokat. M egmaradt a régiből az, ami ott 
jó volt s ami az itt-o tt m egváltozott anyag m elle tt is m egállhat s 
az új anyag és új elrendezés szerepel osak m int új megokolás, m in t 
új, világosan leszűrt eredm ény az útm utatás szövegében. Ha ta lá l
hatunk némi hiányolnivalót, csak az lehet, hogy néhol kis zökkenő' 
látszik az újonnan felá llíto tt elvek s a régi eszm ék egybekapcso
lásánál. De ez nem írható  az ú tm utatás rovására. Talán kis elren
dezési hiányosság, am i különösebb zavart egyáltalán nem  okoz. 
Itt-o tt még rövidíthető le tt volna a régi szöveg, bizonyos kihagyá
sokkal s akkor jobban összesímul a régi és az új ú tm utatás anyaga. 
Egy-két helyen akadunk csak a régiből átvett s az új útm utatáshoz 
m ár nem  alkalm azható fogalommegjelölésre. Gondolok pl. a számo
lás és m érés tárgyalásánál a néhol szereplő „m ennyiségtan“ meg
nevezésre, ami kerülendő lett volna. Egyébként különben a számo
lás és m érés tan ításának  eljárását nagyon világosan, észszerűen 
állítja a tanító elé az útm utatás. Nagy segítséget jelent az e ljárás 
megismerésében a sok világos példa, a különböző eljárások között 
is a helyes, észszerű m enet leszögezése, a m egfelelő észfejlesztő 
eljárás irányának kijelölése. E tárgy  tanításában sokszor áll szem
ben nehészséggel a kezdő tanító. Különösen az észszerű, a világos 
okoskodás hiánya az, am i nehézségeket, akadályokat állít a tanító  
elé. Különösen kezdő tanerő kerü l ilyen helyzetbe. Az ú tm utatás 
főelve a gondolkodtató s észfejlesztő számolás- és m éréstanítási 
irány kijelölése s ezzel az elvvel m indig m egtalálja  a gondolkodó 
egyén a célravezető e ljárás m enetét.

Ahol a tanterv  nem  ad részletesen kijelölt anyagot, pl. a fogal
mazásnál, az ú tm utatás annyi tájékoztatást n y ú jt, hogy világosan 
eligazodik a tanító az anyagkiválasztásnál. M egjelöli az anyag
kiválasztásnál szám bavehető köröket, a legkézenfekvőbb te re t a 
fogalmazási munka kialakításához a módszeres eljárás részletezése 
szinte készen adja a m unkaanyagot. Mindezek ellenére sem köti 
meg a tanító kezét, hanem  felszabadítja s önbizalm at önt belé. 
Ösztönzi, hogy alkalm azva a m egism ert elveket bátran  válassza ki 
a fogalmazás anyagát. Ez a határozottság nagy öröm ére válik a kez
dőnek s emeli és erősíti nevelői és oktatói m unkakedvét.

A földrajztanítás tárgyalásánál erőteljesen hangsúlyozza a régi 
elaprózott rendszer he lye tt a nagyobb, term észetes tájegységekben 
történ t anyagleosztást s ennek jelentőségét. A tá j életének a meg
ismerése adja a tan ítás központjául szolgáló tere t s ehhez kell alkal
mazni a módszeres e ljárás törvényeit. Élvezetessé és a gyakorlati
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éle t szám ára kiválóan értékessé válik így a földrajztanítás, m ert az 
életet, az ember é le tét tan ítja  a földön, kapcsolatban a táj, a föld
rajzi világ ráhatásával. így  nyer tanító és növendék igazi földrajzi 
gondolkodást.

A történelem  tan ítása  sokat nyert annak a felső tagozat négy 
osztályára történt szétosztásával. Kisebb köröket ölel föl a tan terv  
az egyes osztályokban s így behatóbbá válik a feldolgozás. Mivel 
az anyagrészletezés általában  a tanítandó anyagot a legtágabb kere
teiben m uta tja  be, m inden tanító  iskolája adott viszonyainak meg
felelően szemelheti ki belőle a tanítás anyagát. Mivel a legked
vezőbb osztott iskola körülm ényeire van tekintettel, a részben osz
to tt és egytanítós iskolák fokozatosan szűkítik az anyagot. Helyes 
elgondolás, csak a kivitelnél legyen m egértő a felügyeleti hatóság 
és ne kifogásolja az anyag kiválasztását.

A természeti, gazdasági és egészségi ism eretek ú tm utatása külön 
szól — a tantervi anyag szerint — a falusi és városi tan te rv  szerint 
működő iskolák m unkájáról. Sok a gyakorlati meglátás, a szemlé
let fontosságának hangoztatása, ami teljesen helyes irányelv  is, 
csak a kivitelnél legyen meg a megfelelő mód a gyakorlatok elvég
zéséhez. Ha ez biztosítható, e tárgy tan ítása valóban új csapáso
kon haladva biztosítja a mi viszonyainknak megfelelő gazdasági 
irányú ism eretszerzés gyakorlatiasságát és értékét.

Nagy m egnyugvást hozott az énektanítás terén  az a józan, a 
népiskola lehetőségeit figyelem be vevő elgondolás, am ely a tú l
m éretezett követelm ények helyébe a csökkentett kívánalm akat állí
to tta  s így lehetővé te tte , hogy az énektanítás anyaga elvégezhető, 
célja elérhető legyen a népiskolában. Nem fővárosi énekszakfel- 
ügyelőí szemmel nézi az ú tm utatás az énekoktatás anyagát, lehe
tőségeit, hanem az egészséges úton halad s azt igyekszik helyesen 
választott keretben és eljárással elérni, ami a valóságban el is é r
hető. E zért külön h á lá t érzünk az új tan te rv  alkotói iránt. Különö
sen nagy értéknek ta r tju k  a népdal felkarolását s azt, hogy tan ít
suk meg dalolni a népiskolában a nagyar gyerm eket.

Rövid áttekintésünk nem terjedhet ki a részletekre s minden 
tárgy részletes ú tm utatásának  m éltatására. Nem kívánunk másti, 
csak a  figyelmet a rra  irányítani, hogy m ilyen nagy jelentősége van 
az útm utatásnak s éppen ezért m ilyen elsőrendű kötelessége a lel
kiism eretes tanítónak az ú tm utatások állandó tanulmányozása. 
Rem élhetőleg hosszú időre m egadta ez a m unkálat a népiskola tanul
m ányi rendjének a lap já t s a kísérleti év u tán  tiszta kép áll előttünk 
a népoktatás jövőjéről a most lerakott alapokon. Hisszük, hogy ez 
a jövő m ár is határozott irányban, helyes úton indult el. Hozott új 
feladatokat, nehézségeket s hosszú esztendőkre ad m unkatervet. 
De hozott a régi tan tervvel és utasítással szemben könnyítéseket is, 
am elyek a gyakorlatból szűrődtek le s nagy m egnyugvásunkra szol
gál, hogy szakemberek: a gyakorlatban működő tanerők vélemé
nyének m eghallgatásával kerü ltek  ilyen kitisztult, megvalósítható 
s az élethez alkalm azható alakban népoktatásügyünk művelődési 
m unkatervének hom lokterébe. Hisszük, hogy am ilyen ügyszeretettel 
készültek az ú tm utatás m unkálatai, ugyanolyan ügybuzgalom nyíl-
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vánul m eg azok alkalmazásában s a jövő évtizedek népoktatásá
nak az eddiginél is magasabb színvonalra emelésében.

Ezzel a gondolattal vegyük napi m unkánk közben kezünkbe az 
ú tm utatásokat s adjon a M indenható erőt ahhoz, hogy azok eszméi, 
elgondolásai népoktatásügyünk m ezején értékes gyümölcsöt terem 
jenek s ezzel nem zetünk jövendőjének alapvető és építő eszközévé 
válva a szebb m agyar élet ú tjára  vezessenek. Somogyi B.

MUHCLYÜNKBOL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, evangélikus tanítóképző 

címre küldendők.

Az l x l  a gyermekek réme.
Irta: Büki János tanító, Györköny.

A legtöbben felnőtt korban is kellem etlen érzéssel gondolnak 
vissza az 1 X 1 tanulására. Sőt a tan ítók  is félnek tőle, hisz ez az 
a tananyag, amely leginkább gépiessé, egyhangúvá teszi m unkáju- 
kat.Igaz, az egyszeregyet nem lehet csak érteni. Ez vérévé kell, 
hogy váljon  m indenkinek, amit gépiesen, gondolkodás nélkül is 
tudni kell. Ennek a gyakorlásnak sem kell azonban unalm assá, 
lélekölővé válni.

Az egyes tanítási egységek feldolgozásánál fontos követelm ény: 
a tanulási vágy felébresztése, a figyelem nek és érdeklődésnek egy- 
helyre való összpontosítása, s az állandó jókedv. Ezt segíti elő a 
módszer, amely sokszor nem több, m int egy egyszerű pedagógiai 
fogás. Hiábavaló azonban a legjobb módszer, ha nem vezetem  a 
gyerekeket úgy, hogy azok szeméről leolvashatom azt, hogy szívvel- 
lélekkel jelen  vannak.

Az 1 X 1 gyakorlásánál azonban nem fogom ezt elérni avval, 
hogy tan ítási idő elő tt és után folyvást ezt gyakoroltatom, s ha 
nem tud ják , nap-nap u tán  bezáratom  őket (persze legtöbbször fel
ügyelet nélkül) és vég nélkül m ondatom  a szorzótáblát, elejétől 
végig. Pedig, ha végigjárjuk az iskolákat, igen sokban halljuk  fel
csendülni a jól ism ert, borzalmas m elódiát: az énekelt egyszeregyet. 
Ha ilyenkor bekukkantunk a m agukra hagyott gyerm ekekre, azt 
látjuk, hogy m indegyik teljes tüdejéből fújja, de közben az egyik 
rajzol, a másik csónakot hajtogat, a harm adik pedig kibám ul az 
ablakon. Mindnek a lelke távol van attól a m unkától, amit a szájuk 
végez. Ha ilyen gyakorlás után kikérdezzük, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy nem  sokat, sőt sem m it sem ért az egész. Sorban tudják, külön- 
külön nem. Otthon kevesen és r itkán  gyakorolják, m ert ham arosan 
m egunják. Nálam is így m ent ez az első időben. Az iskolai szorgalmi 
>dő kevés ahhoz, hogy minden gyerm ek m egtanulja. Mivel tegyem  
az otthoni gyakorlást változatossá, újszerűvé? Ezen törtem  sokat 
a fejem. Végre találtam  egy módot, amit nem  láttam  sehol, bár 
lehet, hogy többen használják m ár, m ert olyan egyszerű. Az én
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osztályomban bevált, lehet, hogy m ásnál is használ. Az alábbiak
ban röviden ezt ism ertetem .

K észítettem  rajzlapból 8 X 15 cm-es lapokat. Ezekre felírtam  
a szorzótáblát. M indegyikre egy példát, jól látható, nagy szám
jegyekkel. (Nagyon jól lehet ezt ráírn i, egy kb. 8 m m  átm érőjű, a 
végén laposra faragott fapálcával.) Lehetőleg tu st vegyünk hozzá. 
Két csomagot készítettem : az egyikre ráírtam  az eredm ényt is, a 
m ásikra nem. Amikor a szorzótáblát összeállítottuk, akkor m indig 
felm utattam  a megfelelő táblácskát is. Először elm ondtuk szép 
sorban. Hadd lássák a gyerekek, hogy milyen szépen van felépítve: 
egyenlő szám hozzáadásával. Am ikor visszafelé m ondtuk el a sort, 
látták, hogy mindig ugyanannyit veszünk el. Am ikor sorban m in
denki el tudta mondani, akkor a megfelelő lapokat összekevertem 
és így sorban felm utattam  őket. Először együtt, kórusban kelle tt 
a felm utato tt lapról a példát elolvasniok. M ind részt vett a m un
kában, m indnek figyelnie kellett, m ert nem sorban jöttek a példák, 
hanem  össze-vissza. Nagyon fontosnak találtam  am ellett azt is, hogy 
a gyerm ekeknek nemcsak hallási képzetük volt, hanem látási is. 
M indig csak tíz-tíz lapot gyakoroltunk. Ha jól tudták m ár olvasni 
a példát, akkor úgy gyakoroltuk, hogy m inden példát kétszer mond
tunk. Egyszer a lapról elolvasva, utána a lapot eltettem  és emlé
kezetből kellett mondani. (Ez a játékszerű m unka látható  örömöt 
szerzett a gyerm ekeknek. N ekem  pedig az okozta ugyanezt, hogy 
a gyerm ekek láthatóan könnyebben tanu lják  az 1 X l'~et.) Ha így 
is jól ment, akkor még azon az órán elővettük azokat a lapokat, 
am elyekre csak a feladat volt ráírva, az eredm ény nem. (Termé
szetesen u. azt a tíz példát!) M ost m ár nem csak az emlékezet, hanem 
a gondolkodás is m űködött. Ezt m ár nem  kórusban m ondattam , 
nehogy néhány lassabban gondolkodó teherm entesítve legyen. 
Később is m inden szám tanórán elővettük a lapokat s óra elején és 
végén 10— 10 percig gyakoroltuk ezt. Több időt nem lehetett erre 
szánni, de az eredm ény így is örömöt keltő  volt. A tulajdonképpeni 
begyakorlás otthon történ t. M inden gyerm eknek voltak  külön egy
szeregy lap jai is. Ezeket ők maguk készítették csomagolópapírból. 
Ennek m érete kb. 5 X 6  cm, és egy gyerm eknek az egész 4 fillérbe 
került. Ezeknél a lapoknál csak a pé ldá t írtuk fel, az eredm ényt a 
másik oldalra írtuk. Ezt az iskolában csináltuk közösen. Van a szá
m ukra két tasak. Az egyikben ta r tjá k  a gyakorlandó tíz lapot, a 
másikban a többit. Ezek segítségével otthon sem ke lle tt mindig egy
forma sorrendben, versszerűen tanu ln i az egyszeregyet. A szám tan
óra első tízpercében a gyerm ekek sorban beszám olnak az otthoni 
gyakorlás eredm ényéről. Mégpedig mindenki az ő összekevert tíz 
lapja alapján. A lapok használatánál gyakran volt alkalmam a 
gyerm ekeket rendszeretetre, pontosságra intenem . A lapok keze
lése nem csak tudást, hanem  kézügyességet is igényel, tehát fej
leszt is.

Az egész szorzótáblát így felépítve s gyakorolva, később a lapo
kat összekevertük s azok alapján kérdeztem  végig m inden szám tan
órán az egész egyszeregyet. Sokan azt m ondják talán, minek 
ekkor még lapokat használni? Én is végig kérdezem  a szorzótáblát
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m inden órán. Össze-vissza. Ennek a m ódszernek azonban abban 
lá ttam  előnyét, hogy a gyerm ekek nemcsak hallották, hanem  látták  
is a példát. És am i még ugyanolyan fontos, nem kérdezek egy pél
dát többször, m íg a másikról megfeledkezem olyannyira, hogy he
tekig sem kerül elő. Mikor végigkérdezem  így az egészet, jobban 
meg tudom  állapítani azt is, m elyek azok a példák, am elyeket nehe
zebben tanulnak meg. Ezeket a lapokat kiszedve, külön is gyako
roltathatom .

Evvel a m ódszerrel nálam  az egyszeregy tan ítása élvezetté, 
já tékká vált, a gyerm ekek szívesen, gyakran gyakorolták otthon is, 
s m ire m egunták ezt a játékot is, annyira tud ták  már, hogy a lapo
kat nyugodtan eltehettük.

*  *  *

(Örömmel adtunk helyet a fen ti cikknek, m elyben K artársunk 
az egyszeregy gyakorlásának és m egtanításának olyan egyszerű esz
közökkel m egvalósítható módját ajánlja , amely a mai nevelési 
irányzat egyik sarkalatos követelményével, a cselekedtetve való 
tanítással is összhangban van. Köszönettel adózunk Büki k a rtá r
sunknak, hogy kipróbált eljárását közölte velünk. Vele együtt vall
juk, hogy „Mi tanítók nem  vagyunk gyárosok, iparosok, akik egy- 
egy e ljárásukat féltett kincsként őrzik, hanem éppen ellenkezőleg, 
m inden kis módszeres könnyítést lehetőleg közkinccsé igyekszünk 
tenni, hogy egy-egy e ljá rást többen kipróbálva, azt tökéletesítsük 
s m unkánkat könnyebbé, jobbá, m aradandóbb értékűvé tegyük“. 
Mivel lapunk „M űhelyünkből“ rovata kizárólag ezt a célt van 
hivatva szolgálni, bizalommal fordulunk ez alkalomm al is kedves 
K artársainkhoz azzal a kéréssel, hogy hasonló felfedezéseiket, m ű
helym unkájuk közben k ipróbált fogásaikat közöljék velünk és 
segítsenek m inket arra irányuló  igyekezetünkben, hogy minél több 
csomót m egoldjunk az evangélikus tanító m unkájának „százcsomójú 
aranyfonalán“.) __________ (K. I.)

Mintatanítás.
(Egy órás tanítás.)

Népiskolai tárgy , osztály: Term észettan és vegytan V—VI. o.
Tanítási egység: A testek úszása.
Tanítás ideje: 1941. m árcius 11-e.
Tárgyi cél: M iért úszik a vasból készült hajó a vizen?
A laki cél: H asználjuk javunkra a term észeti törvényeket!
Tanítási eszközök: K alm árm érleg súlyokkal, vizes edény, fa

darab, vasdarab, kis vastál, Archim édes törvényét szemléltető kész
let s több, kisebb szemléltető eszköz.

I. Előkészítés.
Hol voltak m ostanában nagy árvizek? (Az Alföldön.) Melyik 

folyó ön tö tt ki? (A D una s a Tisza.) Mit okozott az árvíz? (Nagy 
kárt.) Bizony, az o tt élő tanyai gazdáknak sok b a jt hozott a sok víz. 
Nem örü ltek  neki. Talán zúgolódtak is miatta! Hallottátok-e, ho
gyan seg íte tt az ország az árvízkárosultakon? Mi lehet az oka az 
árvizeknek? (A sok olvadó hó, jég, az ú. n. talajvíz.)
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M ár Széchenyi István, a legnagyobb m agyar gondolt arra, hogy 
védekezni kell az árvizek ellen. M inek a szabályozását kezdte meg? 
(A Tisza szabályozását.) A Dunából is kiszedette a sziklákat, hogy 
szabadon folyhasson a víz. Azonkívül nagy kotrógépekkel kimélyít- 
te tte  a Duna medrét, (M iért kellett kimélyíteni?) Most is az árvizek 
egyik oka, hogy eliszaposodik a D una medre. Nemcsak az árvizek 
m iatt baj ez, hanem m iért is? (A hajók  sem tudnak  közlekedni, ha 
m egtelik iszappal a meder.) Ki ép ítte te tt először hazánkban gőz
hajókat? (Széchenyi István, a legnagyobb magyar.)

L áttá l-e  m ár te gőzhajót? (Ü ltél-e benne?) Nem  kell félni, hogy 
e lsü llyed  az a hajó?) (Miből vannak  a nagy gőzhajók?

Nézd, itt is van egy darab vas. Tedd bele a vízbe! (Mi tö rtén t 
vele?) Ez a darab vas elsüllyedt! Nézzük meg ezt a vasedényt! 
T edd  a vízre! Ez még fennm aradt a vizen s úszik. A vasból készült 
hajó  is tud úszni a vizen. M iért úszik a vasból készült hajó? Ezt 
tan u lju k  meg ma!

II. Megértetés.
a) Itt van egy kalm árm érleg. Leveszem egyik serpenyőjét és 

helyébe ráakasztok 20 dkg. sú ly t. A tanító okvetlen szerezzen egy 
kalm árm érleget és mutassa m eg azon.

Tégy a m ásik serpenyőbe egy 10 dkg-s súlyt és annyi babot, 
hogy a m érleg egyensúlyba jöjjön! (Itt van 10 dkg. súly s i tt  van 
egy zacskó bab.)

Itt van egy pohár víz. Tegyük ez alá ezt a serpenyőt! Töltsük 
m eg egészen tele vízzel a poharat! Állítsuk a serpenyőbe óvatosan!

Most felemelem a poharat, hogy a 10 dkg. súly elm erüljön 
a vízben. Mi történt? (A m érlegnek ez a k a rja  felemelkedett.) Milyen 
lett itt tehá t a benne lévő súly? (Könnyebb.) Hol van a k ifolyt víz?

Ezt óvatosan félretesszük ide s vigyázunk rá, hogy ki ne dőljön. 
Most szedj le annyi babot a másik serpenyőből, hogy m egint egyen
súlyba jö jjön a mérleg. Tegyük ezt a leszedett babot is ide félre!

Most vedd le a m érlegről a 20 dkg. súlyt és én óvatosan rá
függesztem a súlyok á lta l kiszorított vizet tartalm azó serpenyőt.

Vedd ki a másik serpenyőből a 10 dkg súlyt és a bennm aradt 
babot és tegyük helyébe az előbb leszedett babot!

M it látunk? (A m érleg  megint egyensúlyban van.) M ilyen nehéz 
lesz teh á t a kicsurgott víz? (Mint a leszedett bab.) Meg is m ér
hetjük  külön a kicsurgott vizet: kb. 1 és fél dkg. Annyi a leszedett 
babnak is a súlya.

Tehát m ennyit vesztett súlyából a vízbem ártott 20 dkg-os? 
M int amennyi a helyéből kiszorított víznek a súlya. (Itt kb. 1 és 
fél dkg-ot.) S

a) Nézzétek, így van ez m inden testnél. M inden vízbem ártott 
test annyit veszít a súlyából, m in t am ennyi az általa kiszorított v íz
nek a súlya. Táblára írom.

Hány dkg. sú ly t m ártottunk a vízbe? (20 dkg-ot.) Mennyi volt 
a helyéből kiszorított víz súlya? (Egy és fél dkg.) Melyik nehezebb, 
a vízbem ártott 20 dkg., vagy a kiszorított víz, vagyis a súlyveszte
ség. Tud-e úszni a vizen ez a 20 dkg rézsúíy? Mi történik 
vele? Milyen az általa kiszorított víznél? (Nehezebb! Ne fe-



lejtsétek  el, hogy m inden olyan vízbem ártott test elmerül, am elyik  
nehezebb az általa kiszorított v iz  súlyánál.

b) Táblára írom.
Még pontosabban is m egm érhetjük a súly veszteséget, ha ezt 

a kísérletet pontosabb eszközökkel végezzük. Ezt a term észeti tö r
vényt egy Archim edes nevő görög tudós állapíto tta meg először, 
azért Archimedes törvényének m ondjuk. Ezt a pontos m érleget 
pedig, amivel pontosan m egm érhetjük a súlyveszteséget, Archi- 
m edes-féle mérlegnek.

Elvégezzük ezzel a pontosabb készülékkel is a kísérletet! Ti is 
segíteni fogtok. (A k ísérle t elvégzése.)

Azt m ár tudjuk, hogy m ennyit veszít a vízbem ártott test súlyá
ból. Azt is m egtanultuk, hogy melyik test süllyed el? Az a kérdés, 
hogy mi úszik?

c) Tedd bele ezt a nagy darab fát ebbe a tál vízbe! M it tapasz
talunk? Úszik. Nem süllyed le. M ekkora helyen nehezedik rá a 
vízre? (Amilyen széles és hosszú.) Tehát nagy terü leten  ráfekszik 
a vízre. M ennyi vizet szorít ki, ha ilyen szélesen ránehezedik a 
vízre? (Sokat.) (Nehéz lenne azt m egm érni és sokáig tartana, hogy 
mennyit.) A zért megmondom. Egy 7 kg-os fatuskó pl. legalább 10 
kg. súlyú vizet kiszorít a helyéből. M ilyen tehát az a 7 kg-os fa 
az általa kiszorított víz súlyánál? (Könnyebb.) Mivel könnyebb, 
azért m it tud  a vizen? (Úszik.) H át egy 7 kg-os vasdarab, ha vízbe- 
m ártjuk, mi történik vele? (Lesüllyed.) M ilyen a 7 kg-os vas a 
helyéből kiszorított víz súlyánál? (Nehezebb.) Igen, m ert 1 kg-ot 
szorít ki, vízbe m ártva csak 6 kg. Á llapítsuk meg tehát: M ilyen  
testek  úsznak a v izen ? A m elyek  könnyebbek a helyükből kiszorított 
v íz  súlyánál. Például:

Táblára!
15 kg-os vízbem ártott tárgy á lta l kiszorított víz 8 kg;

m ivel a tárgy ennél nehezebb, elm erül. 
50 kg-os vízbem ártott tárgy által kiszorított víz 56 kg;

m ivel a tárgy ennél könnyebb, úszik. 
80 kg-os vízbem ártott tárgy által kiszorított víz 75 kg;

mivel a tárgy ennél nehezebb, elm erül. 
150 kg-os vízbem ártott tárgy álta l kiszorított víz 170 kg;

m ivel a tárgy ennél könnyebb, úszik.
d) (M iért úszik a vasból készült nagy gőzhajó?) Milyen az általa 

kiszorított víz súlyánál a vasból készült hajó? (Könnyebb.) Meg
próbálhatjuk  ezzel a vas-, vagy réztállal is? Tegyük a vízre! Mi tö r
ténik vele? (—) Pedig miből van? (— ) Milyen a helyéből kiszorított 
víz súlyánál? (Könnyebb.) Pedig elég nehéz a réz, vagy a vas, 
hogyan lehet mégis könnyebb, m int a helyéből kiszorított víz súlya? 
(Szélesre csinálják, szélesen ránehezedik a vízre és sok vizet k i
szorít a helyéből, többet a saját súlyánál.) így készülnek a nagy 
tengeri hajók  is. Középen szélesek, jól ráfeküsznek a vízre s annyit 
kiszorítanak, hogy könnyebbek annál a sok kiszorított víznél.

Táblára: A  vashajó szélesen ránehezedik a vízre, azért sok. 
vizet kiszorít és úszik.

Tudod-e, miben m érik a hajó vízkiszorítását, m áskép ű rta rta l
mát? (Tonnában.) Hallottad, hogy a nagy hajók hány tonna ű rta r-
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talm úak? (10— 15—20—30.000 tonnatartalm úak. (Hol hallunk most 
sokat erről?) A háború hírei között, amikor a ném etek elsüllyesz
tenek egy-egy angol hajót, m indig bejelentik, hogy hány tonna
tartalm ú volt. (Hány mázsa egy tonna? (10.) H ány kg? (1000.)

Mikor nem  érne semmit a hajó? (Ha csak üresen tudna a vizen 
maradni.) Tehát m egterhelhetik  a hajót? M ivel terhelik  meg? 
(Emberrel, utassal, s árúcikkekkel.) Hát a hadihajókat? (Ágyúkkal s 
katonasággal.)

Meddig lehet m egterhelni a hajót? (Amíg annyit nem  nyom, 
m int a helyéből kiszorított víz súlya.) Egészen addig sem  lehet 
m egterhelni, m ert akkor m ár kezdene m erülni. Ezt m ár tu d ják  a 
hajó vezetői. Mindaddig úszik, amíg többet nem nyom, m in t a 
helyéből kiszorított víz súlya.

Táblára: A hajót meg is lehet terhelni mindaddig, míg annyit 
nem  nyom, m in t a helyéből kiszorított víz súlya.

Kísérlet. I t t  ez a vas- (réz)-tányér. Ez legyen a vashajó. 
Űszik-e? T erheld meg valam ivel! Még m indig úszik? (— ) M iért 
úszik még?

Terheld m eg még tovább! Még úszik? (— ) Most m ár m ajdnem  
elmerül. Most m ár m ennyi a helyéből kiszorított víz súlya? (Mint 
a vastányér. Ha még valam it teszel bele, m ilyen lesz a tányér 
m indenestől a helyéből k iszoríto tt víz súlyánál? (Nehezebb.) Azért 
mi tö rtén t vele? (Elsüllyedt.)

M iért úszik  tehát a hajó a vizen? M ert könnyebb, m in t a he
lyéből kiszorított v íz súlya.

Hát az em ber teste m ilyen a helyéből kiszorított víz súlyánál? 
(—) M egtudjuk, ha m egm ondjuk, vájjon lesüllyed-e az em ber a vi
zen, vagy fennm arad? (Lesüllyed.) Csak egy igen kevéssel nehezebb 
az ember az általa kiszorított víz súlyánál, m ert m ajdnem  a súlyá
val egyenlő nehéz vizet szorít ki. Azért, ha kicsit m ozgatja kezeit, 
lábait, vagyis úszómozgást végez, akkor fennm arad a vizen. Ki tud 
úszni? (—) Mutasd, hogyan úszol? Hát tudsz-e hanyatt úszni? (—) 
H át úgy, hogy csak ráfekszel a vízre hanyatt s viteted m agadat a 
vízzel? Fölfelé nyújtod ki a kezeid s nyugodtan fekszel a vizen és 
visz a víz. Nem süllyedsz le. De előbb jól szívd tele a tüdődet 
levegővel! Ezzel is szélesebb leszel s több vizet szorítasz ki.

Aki még nem tud úszni, tanuljon meg, m ert nagyon egészséges 
testedzés és szüksége lehet rá  valamikor.

Táblára: A z ember teste  m ajdnem  sú lyával egyenlő m ennyiségű  
vizet szorít ki. Azért bár elm erül, de ha mozgatja kezeit, fennmarad  
s tud úszni a vizen.

Foglaljuk össze:
M ennyit veszít súlyából a vízbem ártott test? (—)
M elyik test süllyed le a vízben? (—)
M elyik test úszik a vízben? (—)
Hogyan nehezedik rá  a vashajó a vízre? (Szélesen azért sok 

vizet kiszorít a helyéből.)
M iért úszik a vashajó? (— )
M eddig lehet a vashajót megterhelni? (—)
M ennyi vizet szorít ki az ember teste? (Majdnem súlyával
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egyenlő mennyiségűt.) De mivel egészen nem, azért lesüllyed 
Ha mozgatja kezeit s lábait, úszik.

111. Megerősítés.
Láttál-e m ár olyan állatot, amely nem  is végez úszómozdula

tokat s mégis fennm aradnak a vizen? (— ) Ilyen a liba, kacsa, stb. 
Olyan szépen ül a vizen, hogy sem m it sem mozog, mégis fennm arad. 
M iért? (Alakja csónakalakú, szélesen ránehezedik a vízre és saját 
súlyánál valam ivel több vizet kiszorít.) Ha meg mozgatja úszólábait, 
kitünően úszik.

Ki találta  ki ezeket a term észeti törvényeket? Archimedes 
nevű tudós. M ivel tartozunk ezért neki? (—)

Minek az építésénél használják fel az emberek azt, am it a 
testek  úszásáról tudnak? (A hajók építésénél.) Az em ber a term é
szet törvényeit a maga hasznára fordítja. Tudja, hogy m ilyen 
anyagból kell s m ilyenre lehet a hajót építeni, hogy erős is legyen, 
de nagyon nehéz se legyen, hanem  sok em bert, vagy á rú t elbírjon. 
V annak hajók, am elyek többezer utast tudnak  egyszerre szállítani.

Sajnos, az em berek a tudom ányt, a term észeti törvényeket 
nem mindig hajóra használják. Most is nem annyira személy, vagy 
árú, hanem  inkább fegyverek, lőszerek szállítására és tengeri ütkö
zetekre használják a hajókat. Egy-egy hajó elsüllyedésekor sok 
em ber életét veszti az utasok és a tengerészkatonák közül.

Imádkozzunk, hogy m ielőbb véget érjen  ez a háború s ú jra  
hasznos célra fordíthassa az em ber a nagy görög tudós törvényét 
s a hajózás is biztos legyen. Országokat s népeket köt össze egy-egy 
tengeri hajóút s szállít más világrészekbe sok á rú t és utast.

Elolvassuk a könyvből, ami a testek úszásáról szól. O tthon is 
ism ételitek. Azután leírjuk, am it a táblára írtam . Végül otthon ti 
is m egpróbáljátok egy ilyen egyszerű m érlegen: hogyan lesz köny- 
nyebb a vízbem ártott test. Somogyi Béla.

EGYESÜLETI ELET — HIVATALOS RÉSZ
A dunántúli egyházkerületi Tanítóegyesület közgyűlése.

A dunántúli egyházkerületi Tanítóegyesület f. évi október hó 
2-án, reggel 8 órakor — a lelkészi karral közös áh ítat u tán  — ta r
to tta  évi rendes közgyűlését Sopronban: a központi elemi nép
iskola vizsgatermében. A közgyűlést, amelyen több m int száz tanító 
je len t meg, vitéz Nagy István alelnök a Hiszekeggyel nyito tta  meg. 
R észtvett azon az egyházkerületi elnökség: dr. Kapi Béla és dr. 
M esterházy Ernővel az élén, akiket az elnök melegen üdvözölt. 
Köszöntötte a püspököt abból az alkalomból is, hogy 15 éve áll az 
egyházkerület élén. Kiemelte, hogy huszonöt év nagy idő, mégis 
gyorsan eltelt, m ert m unka közben gyorsan m úlik az idő, a fő
pásztor élete pedig állandó m unka és alkotás negyedszázad óta. 
További életére Isten  áldását kérte. Üdvözölte az alelnök m eg
nyitó jában  Sopron városát, ahonnan elindultak az evangélikus tan í
tóság legnagyobb részének sorai ki az életbe s örömét fejezi ki,
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hogy ide ism ét visszajöhettek, ahonnan annyi kincset v ittek  ki az 
életbe. M egemlékezett az országnagyobbodásról, a hős honvédekről, 
kik között o tt keleten, az orosz síkságon, tanítók is m enetelnek. 
M egemlékezett még gróf Teleki Pál haláláról, továbbá Széchenyi 
István születési évfordulójáról. M ajd hangsúlyozta az új nyolc- 
osztályos népiskola tantervének m agyar és gyakorlati jellegét. M ajd 
bejelentette, hogy katonai szolgálatban állván, nem volt m ódjában 
a közgyűlést részletesen előkészíteni, azért annak előkészítését 
K ertai János titkár végezte. Neki az elnöklést átadta.

Vitéz Nagy István üdvözlő szavaira D. Kapi Béla püspök felelt 
a kerületi elnökség részéről s megköszönte a huszonötéves m űködé
séről tö rtén t megemlékezését; hangsúlyozta, hogy elsősorban a M in
denhatónak keU köszönetét mondania. Örömmel állapítja meg, hogy 
huszonötéves püspöki m unkálkodása idején mindig egynek érez
hette  m agát a D unántúl tanítóságával. Öröm idejönnie, hogy hálá
ját, köszönetét nyilváníthassa az egyházkerület tanítóságának hűsé
ges m unkájáért. Kéri, hogy a m egpróbáltatásos időben álljanak meg 
hűséggel és teljesítsék kötelességüket az eddiginél is nagyobb buz- 
gósággal. A ttól függ életünk, m ikép álljuk  meg helyünket. Ki kell 
alakítani a hívő ember típusát. Más értéket nem ismer, m inthogy 
evangéliomi alapon állva K risztusnak szolgáljunk s hívő em berként 
m unkálkodjunk egyházunkért.

Végül D. Kapi Béla püspök kegyelettel szól m ég az egyesület 
elhúnyt volt elnökéről: Grieszhaber E. Henrikről, hogy ezzel is egy 
babérágat tegyen az ő s írjára  s elismeréssel és hálával emlékezzék 
meg élete hűséges m unkájáról. Ráhull a szemünk egy könnycseppje 
frissen hanto lt sírjára s a jó Isten t kérjük, hogy áldással kísérje 
az ő m unkáját.

Később a közgyűlés az elesett tanítótestvérek megemlékezése 
u tán  a Grieszhaber E. H enrik em léke irán t érzett kegyeletét néma 
felállással is kifejezésre ju tta tta  s hosszú elnöki szolgálatát jegyző
könyvben örökítette meg.

A tovább elnöklő K ertai János az egyházkerületi elnökség tá 
vozása u tán  üdvözölte a közgyűlés többi vendégeit. M egjelentek ott: 
D. Jung  Miklós sopronvárm egyei kir. tanfelügyelő, koltai Vidos 
Dániel gazd. főtanácsos, kem enesaljai egyhm. felügyelő, Z ierm ann 
Lajos kormányfőtanácsos, esperes-lelkész, Hanzm ann Károly lel
kész,, ehker, népisk. biz. elnök, Budaker Oszkár soproni lelkész s 
a lelkészi kar több tagja, A rató István, Ham ar Gyula, S trasser Sán
dor tanügyi főtanácsos, Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti igaz
gató, dr. Ruhm ann Jenő gimn. igazgató, dr. Garai József, vitéz 
Lenky Jenő, Sass László tanítóképzőintézeti tanárok, s a soproni 
tanítóképző IV. és V. éves növendékei, Gráf Samu, Kiss József, 
Kiss Lajos, Neubauer János ny. igazgatók, Sátory Vilmos polgári- 
iskolai igazgató, Somogyi Béla, Kuszák István gyak. isk. tanítók, 
több teológus, oki. tanítónő s mások. Táviratban üdvözölte a köz
gyűlést dr. Simon László kir. főigazgató, levélben pedig Benedek 
Vince.

A közgyűlés folyam án dr. Garai József tanár ,,A gyerm ektanul
mány, a tanító és a tanítás cím en tarto tt kim erítő, értékes előadást.
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Szólt a gyerm ektanulm ányozás jelentőségéről, annak különféle 
módozatairól, főleg a különböző „Teszt”-kísérletekről s tárgyalta  
a gyerm ektanulm ányi kísérleteknek a tanítóhoz és a tanításhoz való 
viszonyát. Főleg a szókincs vizsgálatának módszerét emelte ki, m int 
egyik ilyen kísérletet. Bár a tanítóság nagyrésze még idegenkedik 
a lélektani kísérletezésektől, azok fontosságát az előadás után min
denki érezte s hasznos tanulságokat vont le abból. A nagy tetszéssel 
k ísért előadás u tán  K ristóf Kálm án csíkvándi tanító  „A term észeti, 
gazdasági és egészségi ism eretek” tanításáról ta r to tt előadást. Külö
nösen a falusi népiskola idevágó feladatát ism ertette. K iem elte e 
kérdés gyakorlati fontosságát a nép gazdasági haladásában. R ám uta
to tt e tárgyak tan ításánál a szem léltetés fontosságára. Idegen álla
mok jó példája m ellett hangsúlyozta egy-egy m intagazda term elésé
nek megismerését. Szólt a házszemle, istállószemle és ha tárjárás 
fontosságáról. E lőadását nagy tetszés kísérte és élénk vita, illetőleg 
hozzászólás követte, am ikor Gaál Sándor és Kiss Gábor ny. igaz
gatók s mások élénkíte tték  felszólalásukkal az előadást.

Az indítványok során Bajor János bonyhádi igazgató, körzeti 
iskolafelügyelő terjesz te tt ind ítványt az egyházkerületi közgyűlés
hez leendő felterjesztés végett. Indítványában annak kim ondását 
kérte, hogy az egyházkerületi közgyűlés rendelje el, m iszerint az 
osztatlan iskolákban teljesen, a részben osztott iskolákban pedig 
felerészben a lelkészek végezzék a vallásoktatást. Az indítványt a 
közgyűlés többek hozzászólása u tán  elfogadta. Másik javaslata a 
levitatanítók és kántor tanítók külön m unkájának megfelelő díja
zását szorgalmazta. Az egyházkerületi közgyűlés a vallásoktatás 
á thárítására  vonatkozó javaslatot levette a napirendről, mivel m ár 
a népiskolai bizottságban hasonló kérdésben ellenkező értelem ben 
határozott.

N iederland Vilmos pénztári és Eisele Frigyes ellehőri jelentése 
u tán  kerü lt sor s. G rieszhaber E. H enrik halálával m egüresedett 
elnöki szék betöltésére. Somogyi Béla országos egyesületi elnök 
ism ertette  e tárgyban az előző nap ta r to tt választm ányi ülés állás- 
foglalását s kérte, hogy a közgyűlés is egyhangú vélem ényével tegye 
m agáévá a választm ány javaslatát. Hivatkozva a K ertai János által 
is előadott szempontokra, am elyekre a választm ány az elnök sze
m élyét illetőleg helyezkedett, javasolta Ludván Sándor celldömölki 
igazgatótanító, körzeti iskolafelügyelő m egválasztását a megürese
dett elnöki tisztre. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Ludván Sán
dort választotta elnökévé, kinek K ertai János á tad ta  az elnöklést, 
néhány szóval köszöntve őt. Majd Somogyi Béla az országos egye
sület és a közgyűlés nevében köszöntötte Ludván Sándort. U talt 
új m unkaterére, ahol Sass István, G rieszhaber E. Henrik és Krug 
Lajos, aki most is friss szellemi erőben van, já rtak  előtte. Hang
súlyozta az egyhangú bizalmat, ami iránta m egnyilvánult. Ennek 
alapja eddigi tanítói működése, családi elkötelezettsége, amelyben 
a tanítói hivatás apáról fiúkra  száll. K érte  az egyesületi eszme cél
kitűzéseinek irányába állíto tt m unkálkodást, az evangélikus tanítói 
eszmény, az evangélikus lelkűiét kiábrázolásának megvalósítását. 
In te tte  a tanítóság anyagi és szellemi érdekeinek képviseletére.
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H angoztatta, hogy kipróbált, jó erőnek ism eri őt a tanítóság s 
kérte  ezeknek az erőknek a cél irányába állítását, amihez felaján
lo tta  tanítótestvéri és elnöktársi segítségét és tám ogatását.

M ajd koltai Vidos Dániel üdvözölte m elegen az új elnököt. 
A szeretet virágait hozta el szám ára akkor, am ikor közvetlen elődje 
em lékére éppen e gyűlés helyeze el a kegyelet és hála virágait. 
M unkájára Isten áldását kérte.

Ludván Sándor m eghatva válaszolt az üdvözlő szavakra. M ély
rő l jö tt em bernek m ondta m agát, akit szerény m unkakörből fel
hoztak ide a m agaslatra. Felébred lelkében a kétség, vállalhatja-e? 
Ahogyan élettelen gépezeteknek a beléje áram ló erő ad mozgató, 
ösztönző indítást, úgy ő is erőt kér a M indenhatótól s reméli, hogy 
tám ogatják  tisztviselőtársai, elnöktársai és tanítótestvérei is. A 
K risztusra tekint, m intha az ő ereje  lenne a központ, a leadóállomás, 
ahonnan a segítség jön s életet, hangot nyer az ember. Ha terhet 
keli is hordozni, segít a Krisztus. Hangoztatta a minőségi em ber 
fontosságát. Ügy érzi magát, m in tha annak a tartalékos tisztnek a 
helyében állana, akit m inden oldalról körülvesz a szorongató ellen
ség s akkor nincs m ás teendője, m int ezt vezényelni: Imához. 
Ö az imádságon, a Krisztuson kívül kéri tanítótestvérei tám ogatását 
is. K egyelettel áll m eg elődei előtt is. Az elnöki tisztséget elfogadja.

N agyhatású beköszöntője u tán  a közgyűlés köszönetét szavazott 
K erta i János és vitéz Nagy Istvánnak a közgyűlés előkészítéséért 
és vezetéséért, m ire a közgyűlés az új elnök zárószavaival s a Him 
nusz eléneklésével véget ért.

A kemenesaljai evangélikus tanítóegyesület
szokásos őszi közgyűlését 1941 szept. 25-én, Jánosházán ta rto tta  
meg.

A m egnyitó áh ítatban  Szabó Lajos kissomlyói lelkész a h it fon
tosságáról beszélt. Csak hívő tanító  lehet nevelő. „Igaz ember h it
ből él.“

Erdős János elnöki m egnyitójában hangsúlyozta, hogy a tö r
ténelm i idők rendkívüli teljesítm ényeket követelnek m inden tan í
tótól. Példaadó életre és szuggesztív nevelői egyéniségre van szük
ség. Széchenyi áldozatos szelleme hasson át m inden tanítói lelket.

Üdvözlések után  H orváth László Mózes születését tan íto tta  a
IV. osztályban.

Ezután Nagy Á rpád körültekintő  alapossággal és mégis kato
nás rövidséggel ism ertette  az új iskolai rendtartást. -

Végül Ludván Sándor az új T antervet ism ertette. Biztos kézzel 
em elte ki a dolgok lényegét. „Több lelkiség, több felelősségtudat. 
Nem több tudás, hanem  több érték. Élő érték pedig a Krisztus.“

Az V—VI. osztály szorgalmi idejének kilenc hónapra való meg
hosszabbítása, a felekezeti tanítók vasúti arcképes igazolványa, az 
egyházm egyei tanítógyűlések szám ának négyre emelése és ezekre 
a megfelelő fuvar- és napidíjak  kiu talása tárgyában határozati javas
lato t fogadott el a közgyűlés.
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Meghívó.
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület f. évi rendes köz

gyűlését 1941 november 6-án délelőtt 10 órakor ta rtja  Budapesten, 
az evangélikus leánygimnázium  I. em eleti tanácsterm ében (IV., 
Sütő-utca 1. sz.). E közgyűlésre az egyesület tag jait s az evangéli
kus népoktatásügy irán t érdeklődőket tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés m egnyitása.
2. A kegyelet adójának lerovása.
3. A Luther-Szövetség. — Előadás. T artja: dr. Gyimesy K ároly 

országos lutherszövetségi igazgató-lelkész.
4. „A term észeti, gazdasági és egészségi ism eretek tan ítása a 

nyolcosztályos evangélikus népiskolában.“ Előadja: Kristóf 
K álm án tanító (Csikvánd, Győr m.).

5. T itkári jelentés. Előadó: vitéz Szügyi Károly, Rákoskeresztúr.
6. Az üdülőház intézőbizottságának jelentése. Előadja: Siklósi 

Kálm án, Aszód.
7. Az „Evangélikus Népiskola“ lapbizottságának jelentése. Elő

adja: Gadányi János, Budapest.
8. Pénztári jelentés. Előadja: V árkonyi Endre, Budapest.
9. Számvevő jelentése. Előadják: Dex Ferenc, Budapest, Me- 

zősy Árpád, Vác.
10. A választm ányi ülés előterjesztései s esetleges indítványok. 

Előadó: az egyesület titkára.
11. A közgyűlés bezárása.

*

A közgyűlés előtt reggel 8 órakor, annak színhelyén, választ
m ányi ülést tartunk.

Felkérem  az egyesület tagjait, hogy a közgyűlésen előterjesz
tendő indítványaikat legkésőbb novem ber 1-éig írásban megfogal
m azott alakban küldjék meg az elnökhöz.

K érem  továbbá, hogy a közgyűlésen m ennél nagyobb számban 
jelenjenek meg.

Sopron, 1941 október 18-án.
(Zsilip-u. 19. sz. fsz. 2.) S o m o g y i  B é la  s. k.

elnök.

Adakozzunk a Gyógyházra!

Gyógyházalapunk összege 1996.48 P -re  gyarapodott, a kemenes- 
aljai egyházmegyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. — K érjük a 
kartársak  és testületek adom ányait postautalványon Várkonyi Endre 
pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. — Az adomá
nyokat lapunkban köszönettel nyugtázzuk.
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HIRCK
Széchenyi-eralékünnepély N agycen- 

ken. Sopronból zarándokvonat vitte a 
közel kétezer résztvevőt a nagycenki 
Széchenyi-emlékünnepre. A kormányzó 
által elindított emléktüzet hozó fáklyás 
levente érkezését a szobornál a közön
ség a Hiszekegy éneklésével fogadta, 
m ajd a vármegye nevében Czillinger 
József alispán üdvözölte az emlékezés j 
tüzét. Egy leány szayalata után a j 
fáklyavivö a sírboltba vitte a tüzet s j 
ott Hőgyészy Pál főispán gyújtotta j 
meg a gyertyákat, majd elhelyezte a 
síron a kormány koszorúját. Luif Ferenc 
ezüstkalászos kisgazda szavai után 
Gacs János orszgy. képviselő nagyha
tású beszédben' emlékezett meg Szé
chenyi Istvánról.

V arga József ipar- és kereskedelem
ügyi miniszter f. évi szeptember hó ! 
28-iki soproni tartózkodása alkalmával, j 
amikor mint a város képviselője a sop- J 
róni Széchenyi-ünnepségen beszédet 
mondott, megtekintette a tanítóképző 
internátusának építkezését.

K itüntetés. Vitéz Szügyi Károly rá- ; 
koskeresztúri ig.-tanító, az Orsz. Evan- j 
gélikus Tanítóegyesület titkára és ; 
Benkő Imre nyíregyházi tanító nemzet- j 
védelmi keresztet kapott a főméltó- ! 
ságú kormányzó f. évi október hó 1-én j 
kelt legfelsőbb elhatározásával.

Ifjúság i zenei lap indul. Megjelent i 
az Éneklő líjúság  című zenei lap első 
száma. Bevezetőjéül Kodály Zoltán in- ! 
téz levelet az ifjúsághoz. Az első szám 
tartalm a: Nem értem a komoly zenét! ,

— Hány dal van egy erdélyi faluban?
— Unus musicus nullus musicus. — A 
Háry János zenéjének elemzése. — 
A magyar Mária-siralom dallama. — 
A szolmizálás ábécéje. Stb. Szerkeszti 
Kerényi György. Egyes szám ára 30 
fillér. Kiadóhivatal: Bp., XII., Marga- 
réta-u. 2.

Iráspróbák hipnózisban. A Búvár 
októberi száma írja: Érdekes kísérlet
tel igazolták, hogy az írás jellege va
lóban független a kéz izomzatától, s 
tényleg a jellem  és a lelkiállapot irá
nyítja. Egész sereg ember hipnotikus 
állapotban írt sorait vizsgálták meg. 
Az egyik csoportnak azt szuggerálták, 
hogy 10—14 éves gyermekek. A má
sik csoport egyéneinek az illetők szá
mára idegen szerepet sugalmaztak; a 
hivatalnokokkal elhitették, hogy utca
seprők és így tovább. A legérdekesebb 
szuggesztiót a harmadik csoport kapta, 
azt, hogy ők sokkal okosabb embe
rek, mint am ilyenek a valóságban. Ez
után íráspróbát végeztek. Az első cso
port tagjai úgy írtak, mint gyerm ek
korukban. A hivatalnok úgy írt, 
mintha egész életében csak seprűt for
gatott volna. AT harmadik csoport em
bereinek írása pedig olyan magas szel
lemi színvonalai sejtetett, amit nem 
lehetett feltételezni róluk. Ébrenlétben 
ezután megpróbálta utánozni kik a 
hipnózisban írt levelek írását, de bi
zony az nem sikerült. Annyira idegen 
volt a két írás, mintha nem is ugyanaz 
a kéz vezette volna az előbb a tollat.

Felhívás!
Lassankint az év vége felé közeledünk és igen tisztelt 

előfizetőink közül még sokan nem  küldték be az elm aradt d íjakat, 
sőt több évről is hátralékban vannak. Nagyon k é rjü k  m egértésüket, 
helyzetünk m éltánylását. Szíveskedjenek a legsürgősebben eleget 
tenn i kötelezettségüknek. Cím: Országos Evangélikus Tanítóegyesü
let pénztára, Cegléd, 42.523. csekkszámra. Az egyesületi tagsági d íja 
kat kérjük  Várkonyi Endre pénztárosunk cím ére: Budapest, I., 
Bécsikapu-tér 9. sz.



290

KÁNTORI ROVAT*'
Visszhangok.

Amint ismeretes, augusztus második felében néhány lelkes és 
buzgó kántor összegyűlt a fővárosban és továbbképző tanfolyam on 
ve tt részt. A tanfolyam  befejezése után a legtöbbjük eleget te tt 
annak a felszólításnak, hogy a tanfolyam m al kapcsolatos észre
vételeit ju ttassa el Peskó Zoltán tanárhoz, a tanfolyam  szervezőjé
hez és vezetőjéhez. Ügy gondolom, hogy ezeknek az írásoknak több 
részlete m indnyájunk érdeklődésére ta rth a t számot. Ezért Peskó 
Zoltán engedélyével néhány részletet közlök az alábbiakban.

„ .. . örömmel kaptam  az alkalmon és azonnal jelentkeztem , 
habár sem az egyházam, sem egyesek nem nyújto ttak  anyagi segít
séget. Szeretem  az egyházam at és szeretem  a zenét, így m inden 
áldozatra kész voltam .”

„Gyülekezeteinkben az egyházi éneklés terén  általában nagy 
fejetlenség uralkodik. H elyenkint m ár a liturgikus istentisztelet 
rendjét és énekeit is m egváltoztatják. Szükség volna m inél több 
ilyen tanfolyam ra, ahol elsősorban egységes vezetésre tanítanák 
a kántorokat.”

„Egészen más szemmel nézem és látom  a saját gyülekezeti 
orgonámat, m ióta a Rieger-orgonagyárat m egtekintettük és amióta 
m egismertük a fasori, deáktéri, az óbudai és a kelenföldi evan
gélikus gyülekezeti orgonákat. E lérhetetlen vágy ébredt szívemben 
egy, ha nem is az óbudai orgona, hanem egy tökéletes, kétm anuálos 
kis orgona után, amelyen élvezet lenne Isten t dicsérni és a gyüle
kezetei szolgálni.”

„A zeneelmélet és összhangzattan a zenei és énektani tudás 
alapja, ábécéje. Még mi is, akik a képzőben hozzáértő szaktanártól 
nyertük zeneelméleti és összhangzattani tudásunkat, sokat felej
tettünk. Igv nagyon is ránk  fértek Sulyok Im re tan ár ú r szak
szerű előadásai.”

„Én állam i intézetben nevelkedtem. Ott zeneelméletből és 
összhangzattanból vajm i keveset tanultunk . Evangélikus orgona- 
irodalomról, egyházi zenéről nem hallottunk. Hiszen az orgonálást 
nekünk, protestánsoknak, ott senki be nem  m utatta. Így mmdenki 
a saját erejére volt bízva.”

„Régóta látom  azt a fejetlenséget, ami az egyházi muzsika 
terén kántorainknál tapasztalható. A baj okát keresve, két hibát 
láttam: tudatlanság (megfelelő képzettség hiánya) és ízléstelenség 
(sok kántorunk nem ju to tt tovább a cigány és jazz m űveltségénél).”

„Az első meglepetésem a kevés jelentkező volt. De örültem, 
hogv a m unka ettől függetlenül lelkesedéssel és ennek megfelelő 
eredm énnyel folyt. Meg vagyok győződve, hogy sokan nem az 
érdektelenség, hanem az elbizakodottság m iatt m aradtak  távol, azt 
gondolván, hogy nékik egy ilyen tanfolyam  m ár nem sokat, vagy 
semmit se nyú jt.”

* E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán tanár új címére (Budapest, IX., 
üllői-út 121. sz.) küldendők.
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„Tapasztalataim  meggyőztek abban a feltevésemben, hogy 
kántorképzésünk hiányait csak továbbképző nyári tanfolyamokon 
lehet pótolni. A képzők új nevelésű kántorai csak évtizedek elm úl
tával foglalhatják el a megfelelő őrhelyeket. A felsőbb képesítés 
ism ét csak néhány em bert term elhet. M aradt tehát a továbbképzés 
fontossága.”

„Nekem m indennél többet m ondott az a kijelentésed, hogy ha 
ketten  lesznek, akkor is m egtartod a tanfolyam ot. Ez a teljes bi
zonysága annak, hogy jelen pillanatban senki sem érez nagyobb 
felelősséget az evangélikus egyházi m uzsika jobbátétele iránt, m int 
Te. Hidd el, m indnyájunknak, akik o tt voltunk, ez im ponált a 
legjobban. Mi ezt a törődést az első p illanatban m egéreztük és ez 
gyújto tta  meg bennünk irán tad  a legnagyobb tiszteletet, a meg
becsülés és együttérzés soha el nem alvó tüzét. M ert meg va
gyok győződve, hogy az a tíz ember, akivel kilenc napon á t fárad
ságot nem ism erve, m ajdnem  éjt nappallá téve foglalkoztál, soha 
nem tudja elfelejteni a tanfolyam nak egy percét sem.”

„Kétféle preludium gyűjtem ény volt a kezemben. Egy, ame
lyiknek értéke ugyan nem sok volt, de le tudtam  játszani, m ert 
könnyű módon volt feldolgozva; a másik értékes volt, de ahhoz 
úgy fogtam hozzá, hogy ha nem ment: félreraktam , m ert hiány
zott a megfelelő technikai tudásom  és a tém a megkereséséhez való 
hozzáértésem. Ma — hála Istennek — m ár másképen fogom fel 
ezen a téren a dolgomat. Ezt köszönhetem a tanfolyam  vezetőinek.” 

„Igen szeretném , ha a jövőben meg lehetne oldani, hogy az 
istentiszteletek énekeit egy hónapra előre meg lehetne kapni. így 
alkalm unk lenne ahhoz megfelelő preludm m ot kikeresni és azt az 
istentiszteletekre megtanulni. M ert az eddigi rendszer az, hogy 
akkor reggel választja ki a lelkész az éneket, amikor megkezdődik 
az istentisztelet. A lelkész lélekkel készül a prédikációjára, így mi 
is lélekkel állíthatnánk össze a megfelelő zenét.”

„A . . . -i állam i tanítóképzőben végeztem. Ott nyertem  kántor
képesítést is. Képzőben kapott tudásom nagyon gyenge volt. Ezt 
éreztem . Tanulni vágytam .”

„A tanfolyam on ébredtem  arra, hogy a kántornak készülni kell 
pontosan, m int a lelkésznek. Bevallom, tizenhárom  év óta vagyok 
kántor, de a készülés gondolatát nem így láttam , n rn t  most látom, 
hogy lelkileg is kell készülni.”

„A rögtönzésről fogalmam se volt. M egvetettem, aki úgy hasból 
játszik. Pedig m ilyen fontos itt is a lelki felkészültség.”

„A tanfolyam  gazdag ú tm utatást ny ú jto tt az otthoni tovább
képzésre. B etekintést nyertem  az igazi evangélium i zene birodal
mába, innen m erítve igyekszem én is a tem plom i orgonolásommal 
az Isten  dicsőségét hirdetni. Szeretném , ha ez a tanfolyam nemcsak 
m in t emlék m aradna közöttünk, hanem  állandó összekötő kapocs 
lenne evangélikus kántoraink között. Jó volna, ha a jövő nyáron 
hosszabb időre jönnénk össze, hogy több időnk lenne a hallottaknak 
a gyakorlatban való m egvalósítására.”

„Mi, akik nagyobbrészben falvakban m űködünk, teljesen ma
gunkra  vagyunk hagyatva, bizony-bizony könnyen elparlagiaso-
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dunk, és hasonlítunk a kiparódiázoít kántortípusokhoz. Véleményem 
szerint éppen az ilyenirányú tanfolyam ok azok, amelyek megőrzik 
bennünk azt az elgondolást, am it nagy tudású előadóink szám unkra 
m egism ertettek.”

„Kívánatos volna, hogy a kántorképesítő bizottság tagjai közé 
legalább egy egyházi zenész-kiválóságunk — m int gyakorlati kántor
— neveztessék k i.”

Eddig az idézetek. A levélírók nevét szándékosan nem közöl
tük, de még csak nem is jeleztük. így a kényesebb megállapítások 
közlése által senki sem érezheti m agát feszélyezve. De meg azután 
ezzel is jelezni kívántuk azt, hogy nem azért közöltünk valamit, 
m ert ismerősünk, jóbarátunk vagy éppen rokonunk írta, hanem 
kizárólag az egyházi zene szent ügye érdekében. G.

*

Üj művek.
Kapi-Králik  Jenő: „Krisztus U runknak áldott születésén”, két- 

szólamú gyerm ekkarra, harm onium  (zongora) kísérettel. L uther- 
Társaság kiadása, Budapest: 1940. 8 oldal, á ra  1.80 P.

Az „Üj M agyar Evangélium i Zene” címmel m egindult soro
zatnak ez a 2. száma, m ely m ár a m últ év karácsonyára k ikerült 
a sajtó alól. Ism ertetésére csak most térünk  rá, mivel közvetlenül a 
megjelenés u tán  csak a januári szám unkban írhattunk  volna róla, 
amikor m ár nem  lett volna időszerű, hiszen karácsonyi szövegű 
kompozícióról van szó. Ezt a régi m agyar karácsonyi éneket Kapi- 
K rálik Jenő feldolgozásában m ár láttuk három szólamú egynem űkari 
változatban lapunk hangjegym ellékletében (1936. okt.—nov.—dec.), 
ism erjük a vegyeskari feldolgozást, m int az „Új M agyar Evan
géliumi Zene” első számát, most pedig kézhez kaptuk, m int akkor- 
dikus kísérettel ellátott kétszólamú gyerm ekkari tételt. Itt a máso
dik szólam először együtt halad az elsővel, m ajd kis hangkörben 
mozgó, ta rto tt kísérőszólammá válik, vggül imitációs fordulatokkal 
szövődik a vezér dallamhoz.

Rajter Lajos: „Boldog, kinek a béke m inden vágya”, négy
szólamú vegyeskarra. Luther-Társaság kiadása, Budapest, 1941. 
4 oldal, p a rtitú ra  ára 1.80 P, szólam 12 fillér.

Az „Üj M agyar Evangéliumi Zene” 3. számával eredeti és 
m inden vonatkozásban új kompozíciót kap tunk  kézhez. Szövege élő 
szerzőtől: Kovács Sándor püspöktől való (Dunántúli Énekeskönyv 
463. sz., 1., 2. és 5. vers). Zenéje R ajter Lajos kompozíciója. Az ő 
nevét ország-világ ismeri, de evangélikus kapcsolatai és egyház
zenei m űvei csak nem régiben kerültek nyilvánosságra. Ezt a m űvét
— világos felépítése és m érsékelt nehézsége folytán — még közepes 
készültségű vegyeskaraink is sikerrel tűzhetik  m unkatervükre és 
műsorukra.

Vikár  Sándor: Vezérkönyv a II. o. énektanításához. („Néptaní
tók Pedagógiai K iskönyvtára” 5. sz.) Sárospatak, 1940. 62 oldal. 
Ära 2.50 P.

Lapunk ezévi januári számának 24. oldalán ism ertettük a



K O N W ISM E R T E T E S
Tanítótestvéreink !

A M agyar Tanítók Művészköre az őszi könyvpiacon a legelő
kelőbb fővárosi kiadó: Révai Irodalmi In tézet nyomásában és orszá
gos bizományi terjesztésében jelenteti m eg a Tanítóírók és Költők 
II. Bokrétáját. Ebben a kötetben az országosnevű írók és költők 
m ellett m ár a visszatért felvidéki, erdélyi és délvidéki testvérek, 
valam int a neves zeneszerző és képzőm űvész tanítók is bem utatkoz
nak. Kottáik, m űveik fényképei díszítik Bokrétánkat, bizonyságául 
a m agyar tan ítók  sokoldalú tehetségének. Ennek a m űnek, m int a 
magyar tanító lelki fényképének, ott kell lenni minden tanító asz
talán, de nem  hiányozhat egyetlen tanítói és népm űvelési könyvtár
ból sem. Engedélyezve: a VKM.  160.57211941. VII.  1. sz. rendeleté
vel. Ti ra jta tok m úlik most már, hogy m inden faluban, városban 
olvashassák színpompás Bokrétánkat, m e ly  a szellem fegyvereivel 
küzd a magyar tanítók nagyobb megbecsüléséért! De szám ítunk a 
nagyközönség tám ogatására is. Erősen hisszük, hogy a tanítóság 
barátai ism ét m ellénk állnak majd. Eddig is 25 lap és közéletünk  
számos előkelősége szólott nagy elismeréssel m unkánkról, de tanító
testvéreink lelkes dicsérete is bizonyítja, hogy úttörő m unkánk új 
fe jezete t jelen t a magyar tanítóság kultúrális életében. A  m ű ára 
4.— pengő, m e lynek  az októberi megjelenésig, a 36.843. sz. Tanító- 
írók és K öltők Bokrétája, Jászberény csekkszámlára, bianco, vagy 
kért csekken váló befizetése esetén portóm entesen szállítjuk. 
A m ennyiben ára a m egjelenésig nem  érkezik  be, u tánvéttel fogjuk 
küldeni. Költségkímélés céljából kívánatos lenne, hogy az egy tes
tülethez tartozók együtt rendeljék  meg a könyvet, hogy azt együtt 
is szállíthassuk le! Várjuk, hogy a b. rendelésiekkel ism ét hitet 
tesztek a m agyar tanítóság nagyobb m egbecsüléséért vívott harcunk 
m ellett. Tanítótestvéri köszöntéssel:

A  Magyar Tanítók M űvészköre.

Az „Ü zenet“ c. evangélikus országos szórványhetilap jelenti, 
hogy az egyházegyetem  álta l tankönyvnek engedélyezett H ittan
könyv az elemi iskolák I—VIII. osztálya szám ára Benkóczi Dániel 
és dr. Kékén A ndrás összeállításában „Amit m inden evangélikusnak 
tudnia kell” cím en 1.20 P -ért ú jra  kapható az Üzenet kiadóhivatalá
ban, Kecskemét, Luther-palota. Az egyetlen m agyar szórványhit- 
tankönyv!



Tanító urak figyelmébe! „Kis pajtások, zengjen a d a l . . ( 3 0  
eredeti gyerm ekdal, kísérettel.) II. kiadása m egjelent. Ära: 1.70 P. 
(Bélyegben is küldhető.) K apható a szerzőnél: Eöry Dénes evang. 
tanító, Cinkota, Á rpád-u. 14.

Székely induló. E címen m ost jelent m eg énekre és orgonára 
Tiboldi József legújabb kompozíciója, mely a triv iális slágermuzsi
kán  felül állva, hazafias ünnepélyek céljára m inden tekintetben 
alkalmas, m aradandó értékű alkotás. — A rádióból is jól ism ert ki
váló énekpedagógusnak és zeneszerzőnek e hangulatos, önfeláldo
zásra lelkesítő indulója, m elyben a szülőföld irán ti szeretet, a m últ 
szenvedéseiért való vígasztalás, a szebb jövőbe ve te tt h it és törhe
te tlen  akarat ju t  kifejezésre, m inden dicséretnél ékesebben beszél 
m agáért. Tiboldi József, ki az idegen fajú  zenei különcködők divatos 
túlzásaival szem ben évtizedek óta a m agyar nem zeti és hazafias cél 
érdekében harcol, a nemzet jelenlegi érzelm eit tolmácsoló induló
jának  közreadásával ezekben a nagy időkben nem zeti törekvéseink 
érdekében igen értékes szolgálatot teljesít. A m űvészi címlap Daday 
Gerő festőművész alkotása. A füzet ára 2 pengő. M egrendelhető a 
szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas G ereben-utca 11. és m inden könyv- 
kereskedésben.

Vallástanítók figyelmébe. M egrendelhető Lehoczky Egyed 
könyve: „A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás módszer
tan a” 2.50 pengős árban Miskolc, Evangélikus tanítóképző-intézet. 
Csekkszámla: 35.603.

M űhelyünkből rovatunk anyaga helyszűke m iatt a jövő szá
m unkban jön.

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléd.
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Századunk csodája.
I. János 5. 4.

A M agyar Futár figyelm eztet arra a fonák helyzetre, hogy a 
jóakaratú USA inti a tö rpe  Suomit, nehogy bántani m erje a világ 
óriását, a Szovjetet. Hogyan fertőződhetett meg így a legutóbbi 
finn—orosz-háború óta az am erikai közvélemény az oroszok finn
ellenes érzületétől? De m ég fontosabb azt tisztáznunk, hogy tényleg 
az orosz nép érez-e ellenszenvet a finnel szemben, amikor sok orosz
nak tudom ása sincs arról, hogy finn nép egyáltalán létezik? (Hej, 
ha a szerencsétlen orosz m egism erhetné igazán a finnt, fejebúbjától 
a talpáig végigcsókolgatná azért, am it a finn oly szívesen, ingyen 
odaadna az orosznak!) Nem  finn—orosz ellentétről van szó, hanem 
finn igazságról, finn csodáról, finn fényességről, mely égig ér és 
kellemetlen a sötétség kedvelőinek. Finnország világnézetek ütköző
pontja lett. A társadalm i ellentétek kiéleződése Európa középső övé
ben egyedül a közösség nélkül való álkeresztyénségre vezet vissza. 
Annak a közösségi tényezőnek a pótlására, mely az elernyedt keresz- 
tyénségből m ár nem telik  ki, vállalkoztak a nemzeti ébredések kü
lönféle irányai. Mivel azonban a nemzeti törekvések könnyen tú l
tengenék és a történelem  tanúságai szerint valahogy elsekélyesíthe- 
tők, vagy csapdába ejthetők, azért a plutobolsevizmus nem tekinti 
őket a legfőbb és a legyőzhetetlen ellenségeinek. A világ üzérei 
inkább rem énykednek olyan százmilliós népek legyőzésében, m elyek 
a világgal megalkuvó keresztyénséget is elismerik keresztyénségnek, 
mint olyan törpe nép legyőzésében, mely igaz h itet re jt magában. 
Miért? M ert az igaz h it közösséget, az igaz közösség ham isíthatatlan 
erkölcsöt szül, ez pedig kizárja az alsó néposztályok liberális ki- 
uzsorázását és kiszipolyozását. A h it és valóságos gyülekezeti közös
ség az egyetlen hatásos ellenlábasa a Mámon önkényének. M inden
féle m ás életrend újból áldozata lesz előbb-utóbb az emberi 
önzésnek és bűnnek. Mivelhogy nyílt titok, hogy a ham isítatlan 
evangéliumi közösségnek nincs kenyérproblém ája, de nincs is szo
ciális kérdése, ezért kellem etlen Suomi az orosz zsidónak és Ame-
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rikának . A term elés és társadalm i béke titkos kulcsát az ember 
elvesztette, m ikor Isten azt m ondta az első embernek: Átkozott 
legyen  a föld tem iattad. Ezt a kulcsot visszaszerezte az, aki így 
szólt; • . . keressétek először Isten  országát és az Ö ig azság á t. . . 
Az Isten országának a záloga, biztosítéka, látható jele, a hiterős 
gyülekezetekből álló evangéliumi egyház tagadhatatlanul él Suomi- 
ban. Ha a sötétség e népet nem  tudja elpusztítani, akkor ez az 
ország minden más népnek m intáú l szolgálhatna, hogyan oldjanak 
m eg ma minden megoldatlan nagy problém át. A finn élet m agában 
re jti  a világbéke titkát. Ezért van útban, ezért akadék, ezért, halálra 
íté lt Finnország.

Az európai keresztyén Anyaszentegyház feláldoztatásának és 
megdicsőítésének előestéjén lássuk meg a csodát abban, hogy az 
evangélium  hogyan ju tott a szegény betlehem i istállóból a Tarsusból 
vaíó Pál szívébe. E szívből és a meleg ázsiai partvidékről hogyan 
ju to tt el az evangéliumból áram ló meleg Routsalainen Pál szívébe. 
Hogyan gyújtott ez az egy szív annyi igaz gyülekezeti o ltári tüzet 
ott fenn  a messze északon. És a kétezer éven át támadó tagadás után 
a legszörnyűbb világégés közepette, a szerencsétlenség sötét, hideg 
éjjelében  virul a finn szívekben a h it: Jézus Krisztus él és uralkodik 
m indörökké. Bármi történik a jövőben, az a m agatartás, am it Suomi 
1941-ben tanúsított, a Krisztus-hit győzedelmét hirdeti örök időkre.

ím e  egy • nép földi helytartó  és egyéb külső behatás nélkül, 
tisz tán  az Ű r áldozatának erejénél fogva Isten előtt való m egaláz
kodásban él, küzd és inkább m eghal, de nem fogadja el a kényelmes 
megoldás lehetőségét. Áldassék ezért is az Űr neve!

Reményik Sándor
1890— 1941.

Irta: dr. D eák István tanítóképző-intézeti tanár.

„V alahányszor szemfedő borul a testre, 
m indannyiszor lepel hull le a lélekről. 
És h a  ez a lélek nagy és fényes gon
dolatok hordozója volt, akkor a tem e
tés nem  gyász, hanem  d iadalünnep”. 
(Prohászka, Rem ényik: Szoborleleplezés 

' c. költem ényének jeligéje.)

A te s t meghal, a lélek él! A költő ezen gondolata hagyja el 
vigasztaló sóhajként szívünket, am ikor gondolatban m egállunk 
Rem ényik Sándor frissen hantolt s írja  előtt és elhelyezzük ott az 
emlékezés el nem hervadó virágszálát.

Kolozsvárról röppent fel a gyászhír; a mélységes gyász harang
zúgását a K irályhágó felől jövő szellő vette  szárnyára és v itte-v itte  
szerte az országba, hogy fájdalm at égessen m inden m agyar szívbe!

Em lékezzünk egy keveset! Az összeomlás hosszú, keserves 
napjaiban, vigasztalan, álm atlan éjszakáiban prófétát tám asztott 
az Űr! Megszólal a törékeny testű, de bátor lelkű költő hangja, 
előszűr csak keserűen, m ikor érzi, hogy ezrek figyelnek lantjára,
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kiáltó szóval, megrázó erővel hirdeti, hogy a m agyarságra E rdély
ben hivatás vár, s sok apró lángnak hatalm as tűzzé kell válnia. 
Végvári, a hazájától m egfosztott próféta büszkén hirdeti az elrabolt 
szülőföldön élő m agyarságnak: E földön neked élned, halnod kell ■ . . 
Eredj, ha tudsz! . ..

Mi, a trianoni határon belül, hányszor, de hányszor vártuk  a 
vigasztaló szót, a rem ényt, a buzdítást! Hallottuk a próféta kiáltását, 
m egdobbant rá a szívünk és éreztük, hogy Erdély örökre m agyar 
marad, m ert Isten jóságos akaratából van ott1 valaki, aki nem  
engedi széthullani a Trianonban m egoldott kévét.

Túróczy ■ Zoltán szavaival kérdezzük: „Vájjon mi lett volna 
velünk a trianoni éjszakában Rem ényik Sándor nélkül?” Ha nem  
hangzottak volna el a költő m egnyugtató bizonyságtevései, a csüg
gedő szívekbe erőt öntő kiáltásai? „A mi népünk test szerint halott, 
e ltö rt a kopj a, eltörött a kard, de Isten nekünk más fegyvert adott.“ 
„ .. . A m agyar lélek dús virágpora sírok felett lengedez, A méz a 
régi lesz, am ely a lélek szent porából készül, Mi tovább ad juk  
drága örökségül.” .. .„Nagy m agyar ' télben picike tüzek!” — fog
jatok, fogjatok össze magyarok. — „Erdély harangoz a mélyben . . . 
m agyar hajósok hallgatózzatok!” . . .„Nagyot, nagyot zuhantunk, de 
m egm aradt a büszke öntudat, a mi öntudtunk, ha balsorsverten, ha 
koldusszegényen is, de vagyunk! Vagyunk! És akarunk még lenni, 
bárm i áron!”

Végvári szava eggyé kovácsolta az elszakított m agyart a h a tá 
ron belül élő testvéreivel. Neki szólnia kellett a történelem  ó rá já 
ban, m ert hivatása volt, erőteljesen, hittel, bizakodva és így lesz 
építő, új palotát épít m üvészkezékkel a romból és lángszavával így 
szítja a testvéri összefogás melegítő tüzét.

„S ki éjben születik majd, m it csináljon? Dolgozzék, imádkoz
zék, tűrjön, várjon s a sírba is rem énysugárral szálljon!” H ányán 
és hányán választották ezt az igét bátorításnak az élet nehéz küz
delmeiben! Dolgoztak, im ádkoztak, tű rtek , vártak, az élő történelem  
te tt pontot a költő ezen szavaira és élete így le tt áldástfakasztó 
m agyar élet.

Gyászolja a m agyar haza Rem ényik Sándorban Végvárit, de 
gyászol evangélikus egyházunk is. S ira tja  az ígehirdető költőt, az 
evangélium  emberét.

Am ilyen bátor harcos, mikor a m agyar testvérnek kell a biztató 
igét h irdetni, éppen olyan alázatos, m ikor az Isten igéje' szól hozzá. 
Vallásos költészete egy alázatos lélek vágyódása Isten után, m ajd  
pedig a küzdelmes élet Istenben való megnyugvása. Keresi, k u ta tja  
Istenét, hogy azután a boldog m egtalálás öröme szólaljon meg la n t
ján. Nem volt könnyű sorsa, élete tele volt szenvedéssel, léikét, 
az érzékeny prófétai lelket — m int maga m ondja — „szüntelen, 
hegedni nem  bíró barázdák szaggatják.” Verseiben önmagát adja, 
k ristály tiszta üveghanggá lesz költészete, m ikor Istennel beszél. 
Önvallom ásainak alapja szenvedéssel teljes élete, lelki küzködéssel 
gyötrő énje, s -ezért úgy hatnak költeményei, m intha a mi küzdel
mes életünk  jelszava kiáltana az elvilágiasodott életbe. M egnyilat
kozásaiból elénk lép a küzdő, el-elbukó, de ú jra felemelkedő, Istent,
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Jézust kereső és m egtaláló lélek. Ennek az érzékeny léleknek finom 
h ú rja i állandóan rezgésben vannak és ez a sokféle rezgés fenséges 
harm óniába olvad össze vallásos költeményeiben. Így lesz verse 
„szó, melynek gyökere földi szenvedés, de koronája a csillagokig ér.”

Szenvedéseiben Istennel beszél, lehajtja  megadással fejét, fel
k iált nagy tépelődésében „én vétkem , én vétkem, én igen nagy 
vétkem !” Keresi, k u ta tja  a szerető Istent: „Nem akarom és minden 
versbe mégis a Te nevedet építem  bele, Isten, holt szívem élő 
Istene.” Mélyre zuhant szívében az eltem etett istenarcot keresi a 
rárakódott világszenny alatt: „S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
nem nyugszom, am íg nem hívom elő és bár világ szennye rakódott 
reája, nem nyugszom, míg nem lesz reneszánsza.”

Issza a szenvedés poharát, sok csapás éri, kezébe veszi a zsol
tárokat és a zsoltárköltő bűnös lelke kiált fel belőle is . . .„utolértek 
bűneim  . . .  és az én szívem is elhagyott engem, ez a legnagyobb 
bűn, ez a legszörnyűbb büntetés s a legnagyobb nyom orúság is ez: 
elhagyott engem az én szívem i s . . . S u tolértek az én bűneim, 
én bűneim  beláthatatlanck, Óh bűnök, bajok, hozzátok vissza az 
én szívemet, szeretni akarok.”

Im ádságában gyógyulásért könyörög, teste, lelke elfáradt, 
beteg, de gyökere m ég ép, „megéreztem a Te közelléted, én Istenem, 
gyógyíts meg engemet, én szeretni és adni akarok.” Olvassa János 
evangélium át; a Bethesda partján  fekvő beteg ember ő is, akinek 
lelke nem  tud e lju tn i a gyógyulást adó vízhez.

A sok tépelődés, az Isten u tán  érzett vágyódás meghozza a 
gyógyulást. A fáklyafény feltűnik sóvárgó lelke előtt és meg
könnyebbülten, boldogan bízza rá  m agát Isten  győzelmes kezére. 
„A farkasverm es világ közelébe fáklya ég . . . Boldog, aki rábízza 
m agát győzelmes kezére.”

Isten  lelki bará to t vezérelt hozzá, Járosi Andort, akinek tan í
tása révén a költő m egtalálta az élet igazi értelm ét

,,. .. Jö ttek  óriás prédikátorok 
Es ostoroztak, és Égbe ragadtak . —
Csak ez t az egy szócskát: „én bűnös vagyok”,
Nem b ír tá k  velem  úgy értetn i meg.
Ahogy Te tetted, én „kicsi papom ”,
Á ltalad le tt a templom menedékem,
És vígasztalásom  és otthonom.
És Te te tted , hogy m egértettem  én,
Hogy m égis több az Evangélium,
Több. m in t a leggyönyörűbb költemény.
És Te tetted, hogy fordulok m agam ba.
S a szent vacsora u tán . legalább.
Jobban vigyázok tettem re, szavamra.
Te te tted , ha türelm esebb vagyok,
Tudván: nagy dolog a kicsi dolog.
Ledobhatatlan  keresztem  a la tt 
— Ezt is Te te tted  — m ár m eghajolok.”

(Az én lelkipásztorom.)

A szenvedés, lelkének ledobhatatlan keresztje, im m ár köny- 
nyebb, m ert Isten akara ta  az- Ráeszmél a Szentíge szavára: Az én 
gondolataim  nem a tiétek.
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A bűntől nehéz lelke a Bethesda p a rtján  már találkozik 
Jézussal és az igazi bűnbánatban m egtisztultat Jézus elsegíti a 
gyógyulást adó vízhez.

Ősz végén sétál az akácosban, a sok tövis és a virágnélküli 
term észet az ő tövises és virágnélküli életét ébreszti fel szívében. 
De egyszerre csak megjelenik lelki szeme előtt a töviskoronás 
Megváltó:

,,A ritkuló sor túlsó végiről 
V alaki lassan szem bejő velem,
De ő fehéren jő és csendesen.
És am erre vére ru b in t ja hull:
V irág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul a v ilág  végéig.
S az ő vérétől á ldo tt mindenik.
Az Ö fején is o tt a korona,
Tövisből, tövisből a korona.
K etten  megyünk egy akác-soron át,
Csak — m áskép hordozzuk a koronát.”

(Akác-sor ősz utóján.)

Szenvedés viselése nem könnyű, de mi volt a szenvedésünkhöz 
a töviskoronás k irály szenvedése. Álljon elő ttünk a keresztfán ér
tünk  árta tlanu l szenvedő B árány arca, akkor életünk diadalmas, 
győzelmes lesz. így  lett a költő élete szövétnekké, am ely embe
reknek világítja meg az igét az élő hit fényével, így válnak  ige
hirdetéssé költeményei. M egm utatják, hogy hogyan teszi Isten az 
élő h it áldásos forrásává azt, k i alázatos szívvel keresi őt és hozzá 
m enekül bajában, bánatában. És a kegyelem, amelyről olyan emel
kedett hangon prédikál a költő, ú j életet fakaszt.

S akkor — magától — megnyílik az ég.
Mely nem  tárult ki átokra , imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
B űnbánat — haszta lanul ostrom olták.
A kkor megnyílik m agától az Ég,
S egy pici csillag sé tá l szembe véled,
S olyan közel jön szépen mosolyogva.
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
A kkor — magától — szűnik a vihar,
A kkor — magától — m inden elcsitul,
A kkor — magától —- éled a rem ény.
A lom fáidnak m inden aranyágán
Csak úgy — m agától — friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”

(Kegyelem.)

Isten alázatos hangszerét hazahívta az Ür kegyelme. A fáradt 
vándor hivatását betöltötte. L á tta  m unkája gyümölcsét, szülőföldje, 
m elynek szomorú sorsa adta kezébe a lantot, ismét m agyar. Lát
ha tta  mégegyszer a m agyar Kolozsvárt és eltörődött, sokat szen
vedett teste m agyar földben nyugszik. Októberi napon szűnt meg 
földi szenvedése, ősszel, am ikor ,,bíborpalást leng a fán ” , amikor 
„tövis, tövis van m indenütt” . Lelke legszívesebben az őszi term észet 
pom páján pihent meg, és ebben az évszakban írt versei legszebben 
m utatják  szenvedő és Jézushoz menekülő arcát. „A lombhullás 
poétája” volt valóban, m int találóan nevezte magát így egyik ver
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sében. — Az ősz, a gyümölcsérés és a szelíd elmúlás költőjének 
halála egy őszi októberi napon, olyan volt, m int maga kívánta: 
halk sóhajtás, Istenhez érkezés. „Mikor lelkem nagy szélcsendje 
jő, . . .  m int túlfeszített húr, úgy szakadjak széjjel!”

A házsongárdi tem ető sírjára nagy pelyhekben hull a hó. 
A sűrű, csendes, téli hóesés a 'k ö ltő  életének szent, tiszta perceit 
szimbolizálja:

,.Óh életem nek legszebb percei,
Szent, tiszta percek,
Ha m eghalok mégegyszer hulljatok  rám .
Pehely peheiyre, zizzenő hullással,
Mint sűrű, csendes téli hóesés.

Ü ljétek meg a  vállam , a• fejem:
Kis fehér hangulat-galam bok —,
S tudjam : ez egyszer nem  röpültök el,
S elolvadni sem fogtok m ár soha,
Nálam, velem  m aradtok m indörökre.

Em lékeim nek hóesése közben . 
így ballagjak  a végtelen felé.

(Hóhullás.)

Zárjuk szívünkbe a nagy m agyar és a nagy evangélikus költőt. 
Többet adott nekünk, m int vigasztalást, bátorítást, a m agyar és 
evangélikus leikével ajándékozott meg bennünket. A testre szem
fedő borult, de a lélekről lepel hu llt le, itt áll előttünk törékeny, 
de Isten igéjét és m agyar hazaszeretet prédikáló lelke. Rem ényik 
Sándor a m agyar és evangélikus nemzetnevelőnek örökké szólni fog.

A gyermektanulmány, a tanító és a tanítás.
Irta: dr. G arai József.

Az utóbbi időkben több, bennünket közelebbről érintő tan 
ügyi reform nak voltunk tanúi. Legyen szabad itt ezek közül a két 
legfontosabbat m egem líteni: az egyik a nyolcosztályos népiskola 
megvalósulása, a másik pedig a tanítóképzés újjászervezése. E re 
formok - alapját sok körülm ényben kereshetjük. M egtaláljuk benne 
a szociális szempontokat, a sokszor em legetett „korszellem”-et, de* 
föltétlenül ott kell keresnünk azt a körülm ényt is, hogy korunknak 
m egváltozott a felfogása a gyermekről- Régen passzív, a tan ítást 
befogadó lénynek tarto tták  és ehhez alkalm azták a tan tervet és a 
módszert is, ma aktív, tevékeny, a tanításban tevőleges részvevő 
lénynek ism erjük. Mi sem term észetesebb, hogy ez az alapfelfogás 
m egváltoztatott m indent, ami erre épült: tan  tervet és módszert. 
A megváltozott felfogás eredm énye: a tan te rv  előttünk van; a m ód
szert alkalm aznunk kell. Nem szabad azonban m egfeledkeznünk 
arró l az alapról sem, am elyen ezek nyugszanak. És ez a gyerm ek- 
tanulm ány. Felfogásunk az, hogy nem ez az egyedüli alap, m elyre 
az előző kettő felépíthető. A gyerm ektanulm ány csak az alapok.
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egyike Keletkezése pedig az ú jabb  neveléstudom ányi m ozgalmaknak 
tu lajdonítható  és a tan ító ra  is feltétlenül gyakorolt hatást, nem csak a 
tanítás módjára. De a népiskola belső élete is egyengette a gyer
m ektanulm ány ú tjá t. Ugyanis maga a tanítóság állandóan tuda
tában  volt az ezt megelőző és követő időben annak, hogy tanítania 
a gyerm eket kell, tehát egyik legfontosabb teendője a gyerm ek 
m egismerése volt. Ez azonban a gyerm ektanulm ányozás megindulása 
előtt inkább megérzésszerű, az igazi tanítói elhivatottságból szár
mazó, de nem felülről, nem tudom ányos szempontok szerint irányí
to tt gyerm ekism eret volt. Azzá nagy nevek tették. Tanítók, de 
különösen orvosok. Feltűnő a gyerm éktanulm ányozók között szereplő 
orvosok nagy száma. Ennek azután  természetes következménye lett, 
hogy a term észettudom ányi-orvosi gondolkodásmód és tudományos 
vizsgáló módszer is bevonult az iskolába. A neveléstudom ányit is 
igyekeztek term észettudom ány; alapokra vezetni azáltal, hogy köl
csönvették annak sajátos kutató  módszerét, a kísérleteket.

G yakran e módszert tesztmódszernek szokták nevezni. Ha ily 
m ódszert akarunk a gyerm ek megismerésére alkalmazni, akkor cél
szerű Baumgarten  Fr. berni tanulm ányozó szerint a következő három 
kérdést feltennünk:

a) Mely teszteket alkalmazzuk?
b) M ikor megbízható a teszt?
c) Hogyan kell a teszttel bánni?
A tesztmódszer az egyetlen lélektani módszer, amellyel vala

m ely egyén lelki term észetét kísérletileg m egvizsgálhatjuk. A „teszt” 
szó angol és jelentése találom próba (Stichprobe); a módszer — 
egészen általánosan — abban áll, hogy a képességeit és tu la jdon
ságait megvizsgálandó egyénnel lehetőleg egyszerű feladatokat olda
tunk  meg. „Ossza a felrajzolt távolságot két egyenlő részre” — 
a szem m értéket vizsgáló egyszerű feladat. A számemlékezet vizs- 
gálására használatos a következő próba: „Tanuljon meg a lehetőség 
szerint gyorsan hét számot!” A figyelem vizsgálására is ism eretes 
ilyen eljárás: „A könyv ezen oldalán található összes n és r betűket 
húzza a t”- A szóbeli kifejezőképesség hasonló tesztje: „Képezzen a 

• nap, tavasz, öröm szavakból m ondatot” . A képzelet vizsgálására: 
„Képezzen ugyanezen három  szóból — nap, tavasz, öröm — három  
különböző kis,tö rténetet” . Az ily feladatok számát m a m ár 15.000-nél 
is többre becsülik.

Az ily eljárásokkal vizsgálhatjuk:
a) A lelki képességeket, m int pl.: ítélőképesség, alkalmazkodó

képesség, emlékezet, összpontosítás, akaraterő, k itartás  stb.
b) Mindazon készségeket, am elyekkel vagy tehetségünk alapján 

rendelkezünk, vagy am elyeket gyakorlással szereztünk. Legtöbbször 
az ügyességről van itt szó.

c) Ism ereteket: ezek lehetnek az egyes iskolai tárgyak tanu lá
sának eredm ényei és olyanok, am elyeket a h ivatásra való készülés 
és a hivatás gyakorlása révén szereztünk, esetleg olyanok is, am elyek 
a környezet hatásai és am elyek kultúrális, politikai vagy szociális 
term észetűek, m int pl.: hány m unkanélküli van az országban? ki 
ta lá lta  fel a mozit? a telefont? ki volt Edison? stb.



300

A teszt minden fajtá jánál azonban egyről van szó, m eg kell 
állapítani egy lelki teljesítm ényt, illetőleg ennek faját és nagyságát. 
A teszt a képességek lelki „letapogatása” .

Idők folyamán a különböző teszteket négy terü leten  alkalm azták:
a) Az iskolában, hogy a tanulók velük született képességeit, 

vagy pedig előhaladásukat megállapítsák.
b) A pályaválasztási tanácsadóknál, hogy m egism erjék a vizs

gálandó tulajdonságait, képességeit és készségeit és ezen az aiapon 
adjanak tanácsot.

c) A pszichiátriában, hogy kikutassák, m ely képességek érin
tetlenek, melyek m entek át beteges elváltozásokon.

cl) A gazdasági életben a munkások és alkalm azottak kiválasz
tásánál, hogy m indenki a neki megfelelő helyre  kerüljön.

A tesztek nemcsak egyes egyedeken alkalmazhatók. Egyszerre 
egész tömegen is. Ezért különbséget szoktak tenni: a) egyes, b) cso
port és c) tömegtesztek között. A kiviteli form a szerint lehet beszélni 
papírtesztről — m elynek megoldása írásban történ ik  — és beren
dezéshez kötött tesztről, m elynek kiviteléhez különféle berendezé
sek szükségesek. A szem m érték vizsgálására szolgáló tesztet meg
oldhatjuk pl. az előbb em líte tt módon: papírra rajzolt távolságokat 
felezünk, de m egoldhatjuk egy sínen csúsztatható lovas elmozdítá
sával is. Utóbbi esetben egy beosztáson a megoldás pontossága 
azonnal ellenőrizhető és így időt takarítunk  meg, m ert utánm érésre 
szükség nincsen.

A tesztmódszer kritikai vizsgálatába e helyen nem mélyedhe- 
tünk  el. Kétségtelen, hogy alkalmazása m ellett és ellen is hozhatók 
fel bizonyos érvek.

És itt érkeztünk el a címben foglalt problémához: a gyermek- 
tanulm ány, a tanító és a tanítás. Lehetne e címszavak m ögött rejlő 
fogalm akat külön-külön vizsgálni. Lehetne beszélni a gyerm ektanul
m ány különböző problém áiról, lehetne beszélni a tanító lelki alkatá
nak jellemzéséről és végül a tanítás lélektani előkészítéséről és 
folyam atáról. E helyett azonban sokkal célszerűbbnek látszik e fogal
mak egymás mellé való állítása. így problém ánk három  részre tago
lódik: 1. A gyerm ektanulm ány és a tanító. 2. A gyerm ektanulm ány 
és a tanítás, 3. A tanító  és a tanítás. E fontos kérdések közül az 
első és a harm adik m egem lítése m ellett részletesebben csak a máso
dikat fogjuk tárgyalni.

1. A gyerm ektanulm ány és a tanító. A gyerm ektanulm ányozás 
módszereinek, különösen pedig a kísérleteknek alkalm azásától sok 
tanító  idegenkedik. Eggyel kell tisztában lennünk: a kísérlet csak 
eszköz, csak mód valam inek a kikutatására, de sohasem lehet a 
nevelők, tanítók szám ára cél. Azzá csak m agával a kísérlettel fog
lalkozó, tudományos vizsgálatot végzők szám ára lehet. A kísérletekre 
legyen szabad egy példát említenem. A M agyar Gyerm ektanulm ányi 
Társaság a közelm últban céljául tűzte ki a m agyar gyerm ek szó
kincsének kivizsgálását. E célból ism ertette és több m int 4000 gyer
m eken Budapesten végrehajto tta  Buckinghamn&k az ú. n. szabad 
asszociációs eljárását. E próba lényege a következő:

A legkülönbözőbb képzetek teljesen szabad kapcsolódására épí-
magmr

HWMfWe, tmtm 
WW.IjUA
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tűrik. I tt  még kezdő szót sem adunk meg (exponálunk) a kísérleti 
személynek s így a kapcsolatok — igen kevés megszorítással — 
teljesen szabadon jöhetnek létre. Az eredm ények több szempontból 
értékesíthetők:

a) a leírt szavak száma összefügg az értelm esség fejlettségével. 
Azaz minél több szót mond vagy ír  le a kísérleti személy, annál 
nagyobb 'képzetkincset és egyben könnyebb asszociáló képességet 
tételezhetünk fel nála;

b) a kísérleti személyek nagy száma esetén a leírt szavak m eg
felelő statisztikai feldolgozásával értékes adatokat kapunk a gyer
mek beszélt szókincsére, illetőleg e kifejezések előfordulásának gya
koriságára vonatkozólag is.

A próba abból áll, hogy a kísérleti személy m inden szót leír, 
ami eszébe jut. Természetesen törekednie kell arra , hogy a rendel
kezésére álló 15 perc a la tt m inél több szót leírjon. Vigyáznia kell 
azonban arra, hogy tulajdon főnevet és a szónak ragozott alakjait 
ne írja  le és általában kerülje az ismétlődést.

A vizsgálat kivitelére a következő ú tm utatást kapjuk:
a) Legalkalmasabb hely az osztály, ahol a gyerm ekek a m eg

szokott helyükön m aradhatnak.
b) Az egyöntetűség kedvéért ajánlatos a vizsgálatot m indenütt 

egyazon időben (d. e. 9 óra) kezdeni.
c) Egy-egy iskolában az összebeszélés s ezzel az esetleges h iba

források csökkentése érdedében kívánatos az összes számbavehető 
osztályban egyidejűleg vagy közvetlenül egym ásután két csoportban 
a vizsgálatot elvégezni. A jánlatos a kísérlet idejére az ajtóra kívülről 
figyelm eztető írást kifüggeszteni.

d) A későbbi statisztikai feldolgozás m egkönnyítése érdekében 
a vizsgálat megkezdése előtt meg kell állapítanunk a tanulók pontos 
korát. A korcsoportba való beosztás a következőképpen történek: 
pl. 9 éves az a gyerm ek, aki elm últ már 8 éves és 6 hónapos, de 
nem idősebb 9 év hat hónapnál, stb.

e) Majd kiosztjuk a m agunkkal vitt papírost és neggyőződünk 
arról, hogy m indenkinek m egvan-e a ceruzája, ha valamelyik gyer
m ek töltőtollat használ egyébként, itt is m egengedhetjük neki. Más
félé tollat azonban nem  szabad használni. A jánlatos néhány tarta lék  
ceruzáról gondoskodni, hogy az írás közben letört hegyű ceruzákat 
kicserélhessük.

M inden gyerm ek felírja a papíros felső szélére, egészen a sor 
elején kezdve saját nevét; iskoláját, osztályát,' a vizsgálat keltét. 
A másödik sorba a vizsgálat ideje alá születésének idejét, a sor ele
jére apja foglalkozását, utána lakóhelyét. A kísérletvezető term észe
tesen valamelyik gyerm ek adatait felírja m intául a táblára. Készül
jünk  el rá, hogy kisebb és egyszerűbb gyerm eknek ez nehézséget 
okoz. Ezért az írás megkezdése előtt felszólítjuk őket, hogy aki 
valam it nem ért, vagy nem tud; az jelentkezzék. Ezeknek egyenként 
a helyükön m agyarázzuk meg a kitöltés helyes m ódját. Csak, m ikor 
m ár meggyőződünk arról, hogy ezt mindenki helyesen elvégezte, 
foghatunk hozzá a tu lajdonképpeni vizsgálat végrehajtásához.

A próba feladása a következő:
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„Gyermekek, ú jfa jta  versenyt rendezünk az osztályok (v. fiúk 
és leányok) között. A rra vagyok kíváncsi, hogy kik tudnak  több szót 
leírni. A verseny nagyon egyszerű. Le kell írnotok m ajd egymás
után  azokat a szavakat, am elyek éppen eszetekbe ju tnak. De most 
nem úgy írunk, m int a füzetbe szoktunk, sorban, egymás után, 
hanem egymás alá. így ni. (A táblán egymás alá vonaikákat húzunk). 
Ha leérünk a papíros alsó széléhez, akkor ú jra  fent kezdjük el. Az a 
nyertes, aki a legtöbbet írja  le. De vigyáznotok kell, m int más 
játéknál is, hogy m it szabad s m it nem szabad csinálni. Vannak 
ugyanis olyan szavak, am elyeket nem szabad leírnotok. Nem szabad 
leírni például ilyeneket: Duna, Sándor, Budapest, Magyarország, stb., 
tehát azokat, amelyek nagy betűvel kezdődnek. (Tulajdonfőnevek). 
Ne írjá tok  le a nevek előtt álló „a” és „az” szókat (névelőket). Nem 
szabad ism ételni sem a szavakat. Mindig új szót kell keresnetek 
(a ragozott szó nem más szó). Nem kell nagyon sietnetek, de azért 
állandóan dolgozzatok; 15 perc időtök van. Nem szabad a szomszé»- 
dunk papírosára ránézni, s nem szabad még suttogó hangon sem 
beszélni. Aki megakad, annak jusson eszébe, hogy mindaz, amit 
látunk, teszünk, gondolunk: szó. Egyszerre kezdünk és vezényszóra 
egyszerre hagyjuk abba..

Még egyszer elmondom, m ire vigyázzunk: nem írunk  nagy 
betűvel kezdődő szavakat, nem írjuk  le az „a” és „az” szókat, m in
den szót csak egyszer írunk  le. Ceruzát fö ltartjuk , ra jta !”

Közben nagyon ügyelünk arra, hogy egym ásra ne nézzenek. 
Ha van rá  mód, széjjelebb is ü lte tjük  őket. Akik m egakadnak, azokat 
csendben biztatjuk.

A feldolgozás főbb szem pontjai a következők:
a) Á tfu tjuk  a leírt szavakat és — am ennyiben egyszeri elolva

sásra sikerül — kihúzzuk az ismétlődéseket.
b) Ezután a papíroslapot felvagdaljuk úgy, hogy m inden szó 

külön papírdarabkára kerüljön.
c) Egy-egy gyerm ekírta szavakat ábc-rendben összerakjuk. Az 

összerakott szavakat — ekkor az ismétlődések egész bizonyosan ki
tűnnek —  kiselejtezzük s m egszám láljuk a szavakat. Ezt a számot 
a külön m eghagyott fejlécre odavezetjük. Ezután az adatokat ta r
talmazó m aradék papírszeletbe csomagolt és betűrendbe rakott sza
vakat kapoccsal összekapcsoljuk.

A további feldolgozás m ár csak egy-egy vidék egész anyagának 
összegyűjtése u tán  lehetséges. Ez központi irányítással történik.

A gyerm ektanulm ányok ezen legújabb m agyar problém ájából 
? következő tanulságok adódnak a tanító számára:

a) M iként vehet részt a tanító  egy nagyobb közösség által ki
tűzött gyerm ektanulm ányi kérdés megoldásában m int adatgyűjtő  és

b) M ilyen tanulságokat vonhat le a maga által gyűjtö tt adatok
ból az oktatás számára.

Ezen utóbbi pontnál term észetes, hogy tekintetbe kell vennie 
m indig az átlagot is és igen célszerű az azzal való összehasonlítás, 
nehogy ham is eredm ényekhez jussunk.

M egem líthetjük itt azon ellenvetéseket is, am elyeket az ism er
te te tt vizsgálati módszerrel szemben tenni szoktak. így, mivel a
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-vizsgálat ideje 15 perc, nem  valószínű, hogy ezen idő a la tt a gyermek 
leírja mindazokat a szavakat, amelyeket ism er. De a szókincs ismere
tén kívül tekintetbe kell vennünk a feledést is. Így ez a módszer 
nem teljesen a szókincs ism eretét adja. Ez azonban így van a 
gyerm ektanulm ányi k ísérletek m ajd mindegyikénél. Sohasem csak 
azt a lelki jelenséget m érjük, am ely a k ísérlet tulajdonképem  célja, 
hanem azzal egyidejűleg több egyén lelki jelenségét is. Ennek oka 
a lelki élet sajátos rétegeződésében rejlik. Nem lehet a lelki jelen
ségeket pontosan egymástól elhatárolni. A lélek nem részekből álló 
valami, hanem egységes egész. Ebből következnek mindazon nehéz
ségek, am elyeket a gyerm ektanulm ány módszereivel és eredm ényei
vel szemben em líteni szoktak.

Mellőzvén most azon ellenvetések további részletezését, amelyek 
a szókincsvizsgálat ism ertetett módszerével szemben tehetők, most a 
vizsgálat eredm ényeiből adódó nevelési, tanítási tanulságokat említ
jük  meg. Ha a tanító e vizsgálatokat növendékein elvégzi, következ
tethet arra, hogy pl. olvasm ány- vagy költem énytárgyaláskor melyek 
a legkevésbbé ism eretlen szavak növendékei előtt. Szó- és fogalom- 
m agyarázatát ehhez szabhatja. Azok, akik csak a gyerm ektanulm á
nyozás problémáit nézték, akik a nevelési következm ények kidolgo
zásáig m ár nem ju to ttak  el, azok is gondoltak ily kérdésekre. így 
pl. a Magyar G yerm ektanulm ányi Társaság á lta l megvizsgált gyer
m ekek szókincsét összehasonlították a Himnusz énekelt szakaszával 
és arra  az eredm ényre ju tottak, hogy nem fordultak elő a következő 
szavak; felé, balsors, rá, m egbűnhődni, e, jövendő, s-.

Csak a 14 éves korban jelentkezik: régen,
13 „ „ : kedv., bőség,
12 „ ,, : ellenség, víg, múlt,
11 „ ,, : küzdeni, aki, már.

Első pillantásra szinte h ihetetlen , hogy ezen szavak közül né
m elyik nehézséget okozhat. Valószínű, hogy legtöbb gyerm ek jól 
m eg is érti. Azonban használatában m ár inkább érezhető bizony
talanság. A feldolgozás alapján egyben nagyobb tudatossággal adha
tunk  fel az olvasmánnyal kapcsolatos helyesírási gyakorlatokat is, 
m ert igen nagy a valószínűsége, hogy a gyermek a ritkábban elő
forduló kifejezéseknek, főleg nehezebb alakjainak írásában bizony
talanabb. (Vége következik.)

Adakozzunk a Gyógyházra!

Gyógyházalapunk összege, a budapest egyházmegyei tan ító- 
egyesület 20.— P-s adományával, 2016.48 P-re gyarapodott. A ke- 
m enesaljai egyházmegyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.92 P. — 
Országos közgyűlésünkön felvetett elgondolás a lap ján  várjuk az 
egyesületek, testületek adom ányait s kérjük  azokat postautalvá
nyon V árkonyi Endre pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsi- 
k ap u -té r  9. — Az adományokat lapunkban köszönettel nyugtázzuk.



304

A korszerű evangélikus tanítói közszellem.
M ikor a mi kedves főszerkesztőnktől a fenti című cikk m eg

írására  kaptam  megtisztelő m egbízatást, nálunk éppen Istenáldotta 
hét, az evangélizáció hete pergett. Idő ugyan a tömött napi 
program  m ellett nemigen ju to tt az írásra, de a cikk ott dobolt m in
den egyes szavával a lélek falán, am elyen belül csodálatos, titkos 
legbelső élm ények kavarogtak. M intha m inden egyes előadás a 
cím re adandó válasznak lett volna szánva. Úgy odaillett m inden 
egyes szó, gondolat. De hiszen ez term észetes is, m ert ugyan mi 
lehet ma korszerűbb, evangélikus tanítói közszellemnek m egfele
lőbb, m int az evangélizáció. M iért? Ennek a kérdésnek taglalása 
éppen legméltóbb térkitöltése lesz a cikk kereteinek.

Hogy a kérdés csakugyan a levegőben kóvályog, m u ta tja  
K ertai Jánosnak, a Dunántúli Kér. Tanítóegyesület fő titkárának  
a legutóbbi Evangélikus Népiskolában m egjelent „Gondolatok a 
tanítóegyesületek m unkájához“ cím ű cikke, am elyben k ife jti a 
tanítóegyesületek működésének fő céljait. Az 1868.-i tö rvények
ben így olvassuk: A tanítóegyesületek m űködésének-főcélja a k á r
társi közösség ápolása, a tanító i kar önképzése, a tanítók erkölcsi 
és anyagi érdekének szemelőtt tartása, a tettekben m egnyilvánuló 
hazafiság, fajszeretet ápolása“ . M ilyen üdvös dolog is néhanapján 
így felvillantani az általános célkitűzéseket, m elyek a m ának ágas- 
bogas, sokszor álfontosságúvá magasodott részletkérdéseit félre
takarítják  a célegyenesből, nogy a részletek bozótjából kibonta
kozzék a lényeg, a cél.

De, hogy a kérdés m ennyire aktuális, m utatja  az a tény  is, 
hogy a gyűléseken, m int tapasztaltuk, úgy a Dunántúli K erületi, 
valam int az Egyetemes Tanítógyűlésen is több m egnyilatkozás 
hangzott el • a közszellem eszmei tartalm ának boncolgatásában. 
Az egyetemes gyűlésen Hugyecz György kartársunk indítványozta, 
hogy tűzessék minden gyűlésre vitatétel.

Vegyük csak a .cím szavait egyenként. Csudálatos valami a 
szó! Csak pár hang néha, mégis m ennyi kifejező tartalom  búvik 
meg benne. Sokszor mély ak'nájú bánya, telve feltára tlan  kincsek
kel. „K orszerű“ vagy közönségesebb nyelvezetben „időszerű“ szó
val is helyettesíthető kifejezésnek bizony sok m ondanivalója van 
szám unkra. Idő a végtelen folyam at, térnek, az örök titkok  rejte-- 
getőjének édes egy testvére. „K or“ ennek az idő-végtelennek kez
det és vég jelző kővel m egjelölt része. Korszerű meg olyan valami, 
ami annak a bizonyos kornak  életfelfogásába, harcaiba, elméleti, 
gyakorlati törekvéseibe oly módon kapcsolódik be, hogy úgy az 
egyénnek, m int annak a közösségnek, amelyikbe az egyén tartozik, 
létét legjobban biztosítani tudja. Igen ám! Csakhogy ennél a kér
désnél körül kell egy kicsit néznünk. Nagyon élesen világít rá a 
kérdésre Spengler, a nagy ném et filozófus „Untergang des Abend
landes“ című, ism ert m unkájában. „A kultúrák, korok nem foly
tatólagos egym ásutánja a világtörténelem , hanem  az egyes korok, 
ku ltúrák  szü le tnek . éppen úgy, m int az egyedek születnek, növe
kednek, virágzanak, hanyatlanak, elpusztulnak. Mi m a élő nem
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zedék abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy szemlélői lehe
tünk  egy ilyen letűnő kornak, a liberalizm us pusztulásának. Az ismé
telt, elkeseredett véres háborúk nem mások, m int a letűnő libe
ralizm usnak halálvergődései, de egyben a születő kollektivizm us
nak vajúdásai. M int látjuk, nem  kis dolog ma korszerűségi 
álláspontra helyezkedni, amikor valóságban két szék között a pad 
a la tt vagyunk. Innen m agyarázható az az idegesség, bizonytalan
ság, néha kapkodás az egész világon. Különös dolog ez is. Milyen 
term ékeny volt elm életek, m űszaki alkotásokban ez a k o r ,' csodá
latos, szinte csaknem  gondolkozó csodagépekkel telepitette be a 
technikus ember a földet, vizet, levegőt. Szinte korlátlan lehető
ségek születtek az „Én“ őfelsége kiszolgálására. Minden pompás, 
tökéletes volt, csak a célkitűzés csúszott félre az Alkotó kijelölte 
célegyenesről: Legyetek tökéletesek, m int a ti mennyei A tyátok 
tökéletes!

Ez az örök csődnek a m agyarázata. Az em ber letér az Isten 
egyenes útjáról. M iért? Nem nehéz a felelet. M ert elszakadt az u ta t 
m utató Gondviselő Atyától. A sátán a „széles ú tra “ csalta. Sziszi
fuszi sziklagörgetés az elveszett em ber ku ltú rájának  az útja. Felér 
a hegyre, visszazuhan. A „spengleri“ halálvölgyben véres, bom ba
bűzös, romhalmazok alá tem etett, félelm etes halálgépekkel lekaszált 
hullagarm adák között botorkál a ma embere. De m ár születnek az új 
tervek, a mélyből indul felfelé az új görgetés. Űj kultúra, új kor 
hajnala  pitymallik. Megdöbbentő visszanéznünk. Micsoda nyomo
ru lt lélekszahara a '„Cogito ergo sum “-tól Stalin lélekgyilkoló, in téz
m ényesen Istentagadó uralmáig.

Micsoda nagyhangú tervezgetések, íündam entum rakások! Még 
sohasem m utatta  meg emberszerszám aival ennyire félelmetesen a 
hatalm át a Sátán, m int a bolsevizmusban. Hogy hogyan, mely úton 
ért el odáig a világ, m uta tja  a mostani, élet-halál mérkőzés. Sőt, 
horribile dictu, „keresztyén templom és főpap is akad, aki“ Isten
től, az Ö szent nevének mocs.kolói, tem plom ainak, oltárainak rom 
bolói szám ára segedelem ért imádkozik. Mammonizmus, kommuniz
mus lényegében azonosak. Csak a lelki típusú em ber tud a zűr
zavaros, jelszavas ma bozótjában ú tra  találni. Éele kellett egy 
kicsit pillantanunk a mi korunk bensejébe, hogy a korszerűség 
dolgában hányadán is vagyunk? Meg kell látnunk benne a teljes 
csődöt. De m enjünk csak tovább a cífnben, kifeslik előttünk a kér
dés megoldása, m int a virág. A „korszerű“ szó után  jön az „evan
gélikus tan ító“. Igen, teljesen szükségszerű, logikus egymásután. 
Mért nem lehet ma, am ikor a véres húscafatokká feccsenő hullák, 
földönfutó milliók, romhalmazzá üszkösödött templomok, egész 
városok jajongva kiáltanak csődöt, de egyúttal döbbenetes szóval 
hirdetik az Igét is. Több szeretetet, több lelkiséget, több felelőssé
get! Igen, de ennek a három  kincsnek a lelőhelye kívül fekszik ra j
tunk, legyünk bárm ilyen magas fokán akár egyéni, társadalm i, nem 
zeti, faji kultúrának. Egyedül Ötőle jön, aki az Üt, Igazság és az 
Élet. Az Evangélium  Urától, a Krisztustól. Tehát, igenis ma külö
nöskép megvilágosodott léleklátással kell vallanunk, hogy egyet
len megoldás Ö, úgy az egyén, m int a társadalom , nemzet, faj
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szempontjából. Nézzünk bizalommal kicsi fajtestvérünkre, a kis 
finn népre, akiknek országában m indennek, egyéni, családi, társa 
dalmi, nem zeti életüknek az alapja az Evangélium. Közoktatásuk 
is teljesen evangéliumi alapon áll. És m it látunk? Csodát! Nem 
valami m egnyúltképű, szemforgató, savanyú farizeustársaságot, 
hanem  életvidám , szorgalmas, élelmes, legendásan becsületes, csa
ládját, fa jtá já t, hazáját rajongásig szerető, közmondásosan vitéz 
katonanépet. Az Evangélium  népét. Töltényei m ellett bibliát hor
dozó harcost.

Szeretettel ápoljuk anyaszentegyházunk iskoláinak evangé
liumi szellemét. Pedagógiai szempontból is nagy kincs a h itvallá
sos alapon álló iskola. M egm utatták a visszatért részek hitvallasos 
iskolái, hogy micsoda faj- és nem zetm entő m unkát végeztek. Ma 
egy beteges irányzat kapott sok helyen lábra a hitvallásos isko
lákat illetlőeg, hogy azok államosíttassanak. Nem lesz érdektelen, 
ha a tanügyigazgatási tisztviselők és felügyelők orsz. egyesületé
nek folyóiratából, „Iskola és Élet“, legutóbbi számából erre  vonat
kozólag idézek. A cikk Nyisztor Zoltánnak „Látogatás E rdélyben“ 
című írását m éltatja, m elyben ecseteli a hitvallásos iskolák nagy 
nem zetm entő érdemeit. M ajd így folytatja: „A valóhelyzetnek ezen 
legőszintébb m egállapítása után mélységes megdöbbenéssel állunk 
azok előtt a m eggondolatlan és hálátlan  törekvések előtt, amelyek 
az utóbbi hetekben egyfelől p sajtó bizonyos orgánum aiban meg
je len t cikkekben, másfelől bizonyos tú lfű tö tt egyének cselekede
teiben a hitvallásos iskolákkal szemben m egnyilvánultak. Cikkek 
látnak napvilágot m indegyre, am elyek a hitvallásos iskolák fölös
leges, sőt ma m ár káros voltát és az állami iskolák egyedülvaló 
létjogosultságát bizonyítgatják . . . “ A lap a következőket állapítja  
meg: 1. a hitvallásos iskolák ellen izgató cikkek írói — akiknek 
bizonyára semmi részük sem volt az elszakított m agyarság hősi 
küzdelm eiben — a legerélyesebben elném íttassanak; 2. mindazok, 
akik a korm ányzat részéről ism ételten is elism ert érdem eiről meg
feledkezve, az állam osítást indokolatlanul és szükségtelenül erő
szakolják, félreállíttassanak; 3. rendelkezés történ jék  aziránt, hogy 
azokban az egyvallású községekben, ahol a hitvallásos népiskola 
fenn tartását a hívek kívánják, csak egyjellegű iskolák m aradja
nak; 4. a hi.tvallásos iskolák tanerőinek javadalm azása :— összeg- 
szerűségben és kiszolgáltatásban — egyenlő legyen az állam i tan í
tók javadalm azásával.

Jól esik olvasni ilyen komoly, tekintélyes folyóiratnak a hasáb
jain ezt a m egállapítást. De más szempontból is nagy értéket jelen
tenek a hitvallásos iskolák, közelebbről szólva, a mi evangélium i 
iskoláink. Az Üj Tanterv  különösen kiemeli a nevelő tényezők 
közül a tanító személyiségét. Természetesen, hiszen a nevelés tel
jesen lelki term észetű folyamat. Nevelni csak lelki típusú peda
gógus tud. Hogyan lehet lelki típusú pedagógussá? Bizony, nem 
m ásként, m inthogy nevelődöm, neveltetem , lelkiség-többletet szer
zek. Ugyan honnan lehetne m áshonnan m int az élő forrásból, a 
Krisztusból. Ez a címbe foglalt „evangélikus tan ító i“ vonatkozás. 
Nincs más választásom vagy vállalom  víg szívvel ezt a K risztusra
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m utató szép nevet, „evangélikus tan ító“, vagy csak tartalom  nél
küli, üres szó lesz rajtam . Lehet, de akkor vállalnom  kell a fele
lősséget is a hitvallásos lélek kárvallásával. Így érik m a a világ
rengésben a döntés m ár a tan te rv i kívánalm ak m egvalósításával 
kapcsolatban is.

Végül a „közszellem“ szóhoz .jutottunk, am ellyel kapcsolatban 
válik  kerekdeddé ez a kis fejtegetés. Köz, közösség. Széchenyi esz
tendejében sokat em legetett fogalom. Bizony, csak annyit érek, 
am ennyit a „közbe“, nemzetem, fajtám  közösségébe beilleszkedve, 
szolgálatomban m inden erőim et kiteljesíthetem , krisztusi, evangé
lium i nyelven ezt áldozatos életnek hívják. De ki tud mások irán t 
áldozatos lenni, aki maga is érzi, hiszi, vallja, hogy ő m aga is 
kegyelemből él, a Golgota V értanú jának  keresztáldozatából. A tan 
te rv  tanítói személyiségről beszél. De lehetek-e én személyiség a 
Krisztusba vetett, élő hit nélkül? Lehetetlen. Csupán önző, csak 
m agam ra néző „Én“ leszek, a haza földjét, népét, m inden értékét 
csak annyira becsülő, am ennyi azokból az Én érdekkörét é rin ti és 
kielégíti. És ezekben az „Ó em beri“ énekben lakozó szellem nem 
alkalm as arra, hogy értéket jelentő ,,köz“-szellemmé legyen. Ilyen 
„én“-ek nem alkalmasak arra, hogy egészséges társadalm at, nem 
zetet, fa jtá t alkossanak, m ert az ilyen közületek az önző Én-m ocsár 
m iazm áit tenyésztik, am elyek pedig nem mások, m int a család, 
társadalom , nemzet, faj halálcsírái. Ezt a fertőzött közszellemet 
látják , érzik meg a nem zetnek Istentől ihletett, nagy szellemi, lelki, 
politikai vezetői. Azért írja  Kölcsey a Himnuszban, am elyet a 
nem zet magáénak vall: „Hajh, de bűneink m iatt gyűlt harag keb
ledben . . .  “ Igen, de ezt hazafias külsőségek közt tiszteljük, éne
keljük, mint költői szólamot s a valóság pedig külön m ederben 
hömpölyög tovább . .. Mikor legnagyobb volt a romlás, a kom m u
nizm us istentelen szem étdom bján fetrengett a m eggyalázott m agyar 
lélek, egy drága, hivőlelkű költőasszony, Pap-Várv Elem érné bele- 
sikoltja  a pusztulásba a M agyar Hiszekegyet. . . . Magyar, legyen 
h ited  s tied a jövendő ! . . . Vagy a m ásik magyar m élypontból nem  
hasonlóan harsan-e a Legnagyobb M agyar próféciája . . . M agyar- 
ország nem volt, hanem  lesz ! . . . Ezek a nagyok azért a keresztet 
válla ikra  veszik s azért m agukat is reá  fesz ítte tik . . . Bűn! Hit! 
Bizony nem költői szólamok, hanem  m agyar életvalóságok!

A háború utáni zsúfolt esem ényeket hömpölygető idők forga
tagában  az iskola életében is gyors, bokros reform ok zajlottak. 
A gyors megvalósítások idején túlságosan érvényre ju t a kifelé 
ható, centrifugális tevékenység. A másik, az Én-be. befelé ható, 
centripetális tevékenység gyors iram ban elenyészik. Pedig éppen 
ez a befelé ható tevékenység az Én-form áló erő. Ha az eszme
m agokat így önlélek-talajba vetem  először, terem nek az Én-t gaz
dagító eredm ények. Ugyanígy a nem zetnevelés új em bertípusa is; 
ha önm agam at nem tudom  új em bertípussá alakítani, fecsegés 
m arad csak m inden szép nevelési erőlködésem. De be kell valla
nunk, hogy önnevelés sem egyéb kegyes, jóhiszemű vagy farizeusi 
öncsalásnál. Nevelés néni más, m in t az én-ben a minőségileg jobb 
állapot létrehozása. Igen, de ism ernem  kell a rossznak, a bűnnek
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eredő forrását. Ez a Sátán. E ttő l pedig sajá t erőmmel nem  szaba
dulhatok. Van Szabadító, a Krisztus. Hozzá kell m ennem , hogy 
m in t egyetlen jellem alakító-hevelő, engem is nevelő jellemmé, 
személyiséggé alakíthasson. Ezek a tények lehetnek csak szánva az 
Én-nek. Ezt m agyarul „m egtérésnek“ hívják. Keskeny úton, szoros 
kapun lehet csak oda jutni. Innen vagyok-é, vagy túl? Ezen fordul 
meg minden. Ezek a gondolatok kopogtatnak ma elsősorban az 
evangélikus iskolák kapuin. Ez a nevelő iskola, a többi csak rózsa
színű köd. E lfújja a valóság szele, eltűnik a csalóka délibáb is!

Tehát, szerény vélem ényem  szerint, m inden tanítóbúsító teher
nek csak egyetlen megoldása lehet: Ó emberből Űj ember! Lényeg
meglátó, a hit által K risztusban erőt nyerő. Nem kell naívságot 
kiáltani. Nem. Ez a finn típus. Jól kipróbált! Világmárka! Harcos! 
Győző! P róbáljunk kialakítani egy ilyen evangéliumi tanítótípust! 
Ki fog alakulni a Korszerű Evangélikus Tanítói Közszellem.

L. S.

M Ű H ELYÜNKBŐL
E rovat kéziratai Kuszák István, Sopron, Evangélikus Tanítóképző 

címre küldendők.

Janika karácsonyi ajándéka.
Költeménytárgyalás a II. osztályban.

A II. osztály olvasókönyvében — a karácsonyi olvasmányok 
közé van iktatva Gyökössy Endrének „Janika karácsonyi ajándéka” 
c. költeménye. Az alábbi tervezetben azt óhajtom bem utatni, miként 
készülök elő s az előkészület alapján m iként tárgyalom  e 12 parányi 
sorból álló s első olvasásra tartalm ilag  is sem m itmondónak látszó 
kis költeményt. Ezt:

Janika karácsonyi ajándéka.
— Janika, m it hozzon — A repülőgéppel
A Jézuska néked? M it csinálsz te. drága?
— Hozzon édes apám , ■ — Én leszek az ország
Szép repülőgépet! Legjobb pilótája.

Fölrepülök vígan 
Az égig m ajd holnap.
Lehozom anyám nak 
A napot, a holdat.

Előkészület tartalm i szempontból. A költem énynek többszöri 
átolvasása közben keresem, kutatom  az abban lévő gondolatokat, 
érzelmeket, hogy azok saját lelkem ben élm énnyé alakuljanak. 
Azokat is igyekezem kihámozni, melyek a sorok közé vannak rejtve. 
Szükség van érré azért, m ert a tárgyalás közben csak a saját élmé
nyem en keresztül tudok tanítványaim  lelkében hasonló élményeket 
alakítani. Előkészület közben tehát arra  törekszem, hogy a költe
m ényt m inden vonatkozásban megértsem s az érzelm i vonatkozá
sokat átéljem.
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Az első olvasás után m ind járt m egállapíthatom  azt, hogy 
Gyökössy Endre e költem ényét m inden bizonnyal karácsony tá ján  
írta. Talán éppen a karácsony szom batját megelőző napon. Akkor, 
amikor a gyerm eklelkek m ércéjén az izgalom m ár közeledik a 
tetőzéshez s amikor a szívekből szüntelenül ez a csengő-bongó 
melódia kel szárnyra az ajkakon keresztül: „M it hoz vájjon a 
Jézuska?” Ahogy a sorokat nézem, békés, meleg otthon képe eleve
nedik meg képzeletemben. A költőt látom, am int éppen térdére  
ülteti Jan ikáját. Barátságosan duruzsol a tűz a kályhában s a gyer
mek — apja ölében —  m ár elhelyezkedett a m ese-hallgatásra. Az 
édesapa azonban most nem mesét mond. K érdést intéz kisfiához: 
„Janika, m it hozzon a Jézuska néked?” Hangja inkább komoly, m int 
évődő s benne rezdül a szerető édesapai szív örömszerző vágya. 
E kérdésre a gyermek részéről adott felelet olvasása közben m ár 
nemcsak Jan ikát .látom, hanem előttem  van valam ennyi tan ítvá
nyom és gyermekismerősöm arca. Bizonyos vagyok abban, hogy 
Janika helyében ők is hasonló feleletet adtak volna, hiszen a mai 
gyerekek érdeklődése elsősorban a háborús játékok; 3  lövöldöző 
tankok, gépkocsik és repülőgépek felé fordul. Ezeket kéri!-- legtöb
ben a Jézuskától.

Örömmel állapítom meg m agam ban, hogy a költem énynek ez 
első, de a második versszaka is .— melyből az derül ki, hogy Janika 
pilóta akar lenni — m inden bizonnyal erős visszhangot fog kivál
tani tanítványaim  lelkében. — Azután keresem a költem ény alap- 
gondolatát. A harm adik versszakban rábukkanok arra  is. Nem más 
ez, m int az édesanya irán ti lelkes szeretet, mely kedves, megható 
módon ju t kifejezésre. Fokozódik örömöm, amikor ez is tudatossá 
válik előttem  és lelkesít a gondolat, hogy a költem ény tárgyalása 
közben m élyíthetem  a gyermeki szívnek ez egyik legszebb érzel
m eit is. E rre tapasztalatom  szerint — a karácsonyi gondolatokat 
tartalm azó tanítási egységek feldolgozása közben — úgyis ritkáb
ban nyílik alkalom. Ez időben a karácsony kötelezéseit elsősorban 
a szegényekre, a nélkülözőkre és szenvedőkre korlátozzuk. Főkép 
irántuk ébresztgetünk szánalmat és a ra jtu k  való segítésre adunk 
indításokat. M árpedig a szülők iránti szeretet m egnvilatkoztatásának 
szükségességéről is kell gondolatokat elültetnünk így karácsony 
előtt tanítványaink lelkében. Ez a költem ény módot és lehetőséget 
ad arra, hogy a gyerm ekek figyelmét a szülők karácsony előtti 
fáradozásaira, gondjaikra s ama m egható igyekezetükre irányít
suk. m ellyel ők m indent megtesznek, hogy gyerm ekeiknek igazán 
boldog karácsonyt szerezzenek. Ezzel kapcsolatosan m élyíthetjük az 
irántuk való szeretet s megbecsülés érzelm eit és előkészíthetjük a 
gyerm ekeket arra, hogy a karácsonykor földre szállott szeretet kö
telezéseit irán tuk  is teljesítsék.

Alaki előkészület.
A magam elé tűzött cél elérése érdekében tisztába kell jön

nöm azzal is, m iként fogom a költem ényben rejlő gondolatokat 
m egértetni s az érzelm eket átéreztetni. A hangulatkeltés kapcsán 
olyan érzelm eket igyekezem indítani, m elyek lényegükben azono
sak a költem ényben kifejezett érzelmekkel. Ezt elérem azzal, ha a
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szülők karácsony előtti m unkájáról, gondjairól megfelelő alakban, 
tehát úgy beszélgetek a gyerm ekekkel, hogy a lelkűkben élő misz
tikus hitet, t. i. hogy az ajándékokat a Jézuska hozza — le ne 
romboljam.

Az előkészítés következő lépése az lesz, hogy a költőt előtérbe 
állítom, am int ő gondolkodik azon, hogy mivel tudná a legnagyobb 
örömet szerezni fiacskájának. Majd kitűzöm a célt úgy, hogy a 
költem ény m int Gyökössy Endrének a fiával való beszélgetése á ll
jon a gyerm ekek előtt.

A m egértetés első mozzanata a költem ény m intaszerű bem uta
tása lesz. Azután alkalm at adok a gyerm ekeknek arra, hogy be
szám oljanak arról, ümi az első hallásra m egragadta a lelkűket. 
A költem énynek gondolatcsoportonkint való tárgyalás m ikéntjére 
keresve a feleletet, m indenek előtt megállapítom azt, hogy annak 
m inden versszaka egy-egy gondolatcsoport, tehát .tárgyalás közben 
m inden versszak elolvastatása után m egállunk s az abban kifejezett 
gondolatokról és érzelm ekről beszélgetünk.

A részletes tárgyalás után következik a költem énynek m eg
szakítás nélkül való átolvastatása, m ajd  pedig tartalm ának számon
kérése.

Ezzel azonban még nincs vége a  költem ény tárgyalásának. 
Eddig ugyanis az abban kifejezett érzelmekkel és gondolatokkal 
csak úgy foglalkoztak a gyermekek, m int a Gyökössy Janika érzel
meivel és gondolataival. Nekünk pedig nevelési szempontból arra  
van szükségünk, hogy ezek az érzelm ek és gondolatok a gyerm ek 
lelkében .is meglegyenek. Éppen ezért azokat az ő szüleikhez kap
csolom és mélyítem. A lkalm at keresek azonban a rra  is, hogy vallá
sos érzelm eket is ébresztgessek lelkűkben. Végül a költem ényt 
m egtanítom  és dram atizáltatom . Csendes foglalkozás vagy otthoni 
feladat gyanánt annak egyes jeleneteit le is rajzoltatom .

A t a n í t á s .
I. Előkészítés.

a) Hangulatkeltés. Nemsokára karácsony lesz. Sok m inden fi
gyelm eztet erre. (A gyerm ekek elm ondják erre vonatkozó m egfigye
léseiket, tapasztalataikat.) Nálatok m ár volt nagytakarítás, Gyurka? 
(—) Sok fáradsággal já r  az. Az édesanyának van legtöbb gondja 
vele. Pedig ezen kívül még igen sok más gondja-dolga is akad így 
karácsony előtt. (Részletezés.) A városban jártában  gyakran meg
áll a kirakatok előtt is. Azt nézegeti, mi volna alkalmas ajándék  a 
gyerekeknek. Nagy gond ez még azok számára is, akiknek sok pén
zük van. Hát még azoknak, akiknek vékony a pénztárcája! Rend
szerint ami tetszik, az túlságosan drága. Ötször, hatszor is elm ennek 
az üzlet előtt, míg végre belépnek. Mégis gyakran m egtörténik, 
hogy nem tudják  kiválasztani a megfelelő ajándékot. Elgondolkodva 
m ennek hazafelé. M it hozzon a Jézuska a gyerekeknek? Sokszor 
még éjszaka is ezen gondolkodnak az édesapák meg az édesanyák.

b) Áthajtás a költem ényre. Volt egy m agyar költőnk. Gyökössy 
Endrének hívták. I t t  van az arcképe — mondom és m utatom . — 
Egyszer így karácsony táján  neki az is volt a legnagyobb gondja,



mivel szerezhetne örömöt fiacskájának. — Éppen a városból jött 
haza. A kirakatokat nézegette, de nem tudta elhatározni, hogy mit 
üzenjen a Jézuskának. — Gondolt egyet s kettő lett belőle. Be
m ent Janikához a szobába. A kis fia éppen képeskönyveit néze
gette. Megcsókolta s aztán a kályha elé te tt egy széket, ölébe 
ü ltette  Jan ikát és beszélgetni kezdtek. Ezt a beszélgetésüket egy 
kis versben meg is írta.

c) Célkitűzés. Elmondom ezt a verset. Hallgassátok meg!

II. M egértetés.
a) A  költem ény bemutatása. (Hangulatosan,- szépen elszavalom 

a költeményt.)
b) A gyerm ekek elm ondják azt, ami egyszeri hallás után lel

kűket megragadta. (Nem avatkozom beszédükbe, de figyelem, hogy 
mi az, ami érzés- és gondolatvilágukat m egragadta. A rejtettebb  
gondolatok nem  fognak még felszínre kerülni. Erről a következő 
lépés keretében gondoskodom.)

c) A költem ényt gondolatcsoportonkint tárgyalom. Most majd 
ti fogjátok elolvasni a költem ényt s beszélgetünk arról is, amit ti 
nem em lítettetek. Olvasd Attila!

Jan ika. m it hozzon
A Jézuska néked?
—Hozzon édes apám,
Szép repülőgépet!

Az első versszak elolvasása után azt kutatom, hogy a gyerm e
kek m egértették-e az abban kifejezett gondolatokat. — M it akart 
m egtudni Gyökössy Endre a fiacskájától? (Azt, hogy m it hozzon a 
Jézuska néki.) Kíváncsi ember lehetett ez a költő — mondom, hogy 
gondolkodásra késztessem őket. —• Azért kérdezte meg Janikát, 
m ert ő nem találta  ki, hogy m inek örülne legjobban — m ondja 
Laci. Azt is meg tudnád m utatni, hogyan kérdezte? —- teszem fel 
a kérdést, hogy a költemény hangulatába, illetve hangnem ébe — 
m elyet a bem utatáskor m ár érzékeltettem  — m egtartsam  a gyer
mekeket. — És m it felelt Janika e rre  a kérdésre? (Ha nem ponto
san a vers szavaival mondanák, ú jra  elolvastatom az első versszak 
két utolsó sorát.) Milyen lehetett az a szép repülőgép, am elyre 
Jan ika gondolt? (A gyermek képzeletét e kérdés m egindítja s m ár 
keresi is a megfelelő kifejezési form át a ,,szép” repülőgép leírásá
hoz.) Lehet, hogy ilyen gépre gondolt Jan ika — mondom és m u
tatom  a szekrényből elővett repülőgépmodellt.) Miközben gyerm e
keim  gyönyörködve szemlélik a finom ízléssel készült játékszert, 
észrevettem  annak részein m indazt, ami az egész játékot széppé, 
kedvessé, kívánatossá teszi. Milyen karcsú a teste! Ez aztán szeli 
a  levegőt! Milyen fényes! Még a napsugár lába is m egbicsaklik rajta! 
M ilyen finom hajlása van a csavarjának! És ami a legszebb rajta: 
Nemzeti színű a szárnya. M agyar gép. Egészen olyan, m in t azok 
a szép m agyar gépek, melyek most Oroszország fölött szelik a leve
gőt, hogy messze űzzék az ellenséget hazánktól.)

Hát igen, ilyen gépet szeretett volna Janika is — mondom, hogy 
visszavezessem gondolataikat a költeményhez.

311
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Hogy m it beszélt még a költő, meg a kisfia, olvassa Sanyi!
— A repülőgéppel
Mit csinálsz te, drága?
— Én leszek az ország
Legjobb pilótája.

Mire volt még kíváncsi az édesapa? (Arra, hogy m it csinál
■ Jan i a repülőgéppel.) Hogyan is kérdezte? Mondd eí mégegyszer! 
(—) M iért nem így kérdezte: „Hát aztán m it csinálsz azzal a 
repülőgéppel, te Jankó?" — mondom szándékosan "kissé nyers han-

■ gon,) Mert az nem  szép — jegyzi meg őszintén Évi.) De m iért kér
dezte így — ism étlem  • most m ár meleg hangon a vers szavait. 
(Azért, m ert szerette Janikát.) Jól gondolod. De hogyne szerette 
volna az édesapa az ő drága fiacskáját! Hiszen m indent ő érte  tesz. 
Miközben hazafelé jött, akkor is azon gondolkodott, hogy mivel 
szerezhetne örömöt a fiának.)

Hát m iért kellett Janikának a szép gép? (Pilóta akart lenni.)
Igen, repülőgépvezető — helyettesítem  a pilóta szót, hogy ki

kerüljem  a hangulatronló szómagyarázatot. Bátor gyerek lehetett
— fűzöm hozzá. (Nem félt attól, hogy lelövik, vagy lezuhan — 
kapcsolódik be P éter a gondolatomba) Hát hogy félt volna, mikor 
ő m agyar gyerek volt! — szólok, hogy a nem zeti öntudatnak is 
adjak táplálékot. Te talán féltél volna ettől? (—-) Aztán a pilóták 
között se szeretett volna ez a fiú olyan akárm ilyen lenni. (Ö akart 
a legjobb lenni — használják a költemény kifejezését.)

A harm adik versszakból azt is m egtudjuk, m iért akart ő a 
legjobb pilóta lenni. Olvassa Pityu!

Fölrepülők vígan 
. Az égig m ajd holnap.

Lehozom anyám nak
A napot, a holdat.

(Amint végigolvassák a versszakot, m ár jelentkeznek, hogy be
számolhassanak a tartalom ról.) Nagyot akart ez a gyerek — mon
dom. Az égig nem lehet repülni — szól közbe Olgi. Meg aztán a 
napot, holdat nem lehet onnan lehozni — fűzi hozzá egy másik 
gyerek.) De ha ő lesz az ország legjobb pilótája — vetem  közbe, 
hogy gondolkodásra s ítéletalkotásra késztessem nket. E rre vita 
indul A ttila és Péter között. Az egyik azt állítja, hogy lehet az 
égig repülni, hiszen még a felhők fölé is felszállnak a repülők. 
Az lehet, vág vissza Péter, de a napot akkor se lehet onnan lehozni
— s a maga részéről befejezettnek tekinti a vitát.) Hát nem is 
repült oda Janika, hiszen még repülőgépe se volt — szólok. Nézzé
tek csak meg a könyvetekben, hogy m ikor akart ő repülni? (Hol
nap.) (Akkor kapja meg a repülőgépet. A Jézuska elhozza neki.) 
Lehet, de én azt hiszem, m ásra is gondolt Janika. (Arra, hogy ő is 
szeretne' ajándékot adni anyukájának.) Igen, erre gondolt — szólok 
meggyőző hangon. Csak azt nem tudom, m iért éppen a napot, meg 
a holdat akarta  lehozni az égről. (Talán azt gondolta, hogy ezzel 
szerez örömöt édesanyjának. Ez csak olyan gyerekbeszéd — szól 
közbe Péter —  e régebben tőlem hallott megállapítással.) Lehet, 
de az bizonyos-, hogy azt szerette volna, ha karácsony estéjén az ő
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édesanyja lett volna a legboldogabb ezen a világon. Ő, aki olyan 
sokat fárad é rtük  s ezekben a napokban is m egtett m indent, hogy 
nekik boldog karácsonyuk legyen.

d) A kö ltem ényt■ m egszakítás nélkül végigolvastatom.
III. Megerősítés.

a) Elmondatom a kö ltem ény tartalmát. Mondjátok, hogy mit 
is írt meg Gyökössy Endre ebben a kis költeményben! Így kezd
jétek: „Egyszer, karácsony elő tt m egkérdezte a kis fiát, hogy mit 
hozzon a Jézuska neki? . . . ” (Az nem baj, ha elmondás közben több 
helyen a költem ény kifejezéseihez ragaszkodunk. Ilyen esetekben 
legfeljebb kérdések segítségével késztetem m ás kifejezési alak hasz
nálatára  és a sorok közti gondolatok elm ondására őket.)

b) M élyítés. M iért szeretett volna Jan ik a  az égig repülni? 
(Hogy lehozza anyjának  a napot s a holdat.) Ez nagyon szép szán
dék volt, de nem válhato tt valóra.De bizonyos vagyok abban, hogy 
a szent estén mégis szerzett örömöt anyukájának.' Mit gondoltok' 
mivel? hogyan? (Vett valami ajándékot.)

Nemsokára hozzánk is elérkezik a legszebb nap. Jön a Jézuska! 
A ti szüléitek is készülnek rá. Sok gondjuk van  nekik is. Bizonyo
san . nagy lesz az öröm, amit számotokra készítenek. Hát ti gondol
tátok-e m ár arra, hogy mivel örvendeztetitek meg őket? (Egyik
másik elmondja terveit. Azokat, akiket láthatóan  meglepett a kér
dés, megkérdezem: „És ti?” Lesz köztük olyan, aki azt feleli: hogy 
neki nincs pénze, nem  tud  sem m it venni szüleinek.) Az igaz — 
mondom -— könnyű annak ajándékot venni, akinek van miből. 
De azért m indenki szerezhet örömöt szüleinek.) M egbeszéljük a 
lehetőségeket, m elynek eredm ényeképpen m egindulnak a lelkekben 
a tervezgetések, m elyekből m inden bizonnyal elhatározások is szü
letnek, s m ajd karácsony estéjén mindegyik fog valamivel kedves
kedni szüleinek. Készít egy kis kézitáskát, vagy könyvjelzőt, meg- 
.tanul egy verset vagy imádságot. (Különösen is buzdítom őket arra, 
hogy imádságot tanuljanak, m elyben megköszönik Istennek, hogy 
nekik jó szülőket adott s hogy azt a Jézus kü ld te  el, aki az ő 
szívükbe is beleírta a legnagyobb parancsolatot: a szeretetet.)

e) A  költem ényt megtanítom , majd dramatizáltatom. Csendes-- 
foglalkozás gyanánt egyes jeleneteit rajzolják le.

Felhívás és kérelem!
Az esztendő utolsó hónapjához érkezve, az eddigieknél nyom a

tékosabban kérjük igen tisztelt előfizetőinket, k ik  közül még sokan 
nem küldték be az elm aradt d íjakat, sőt több évről is hátrálékban 
vannak, a legsürgősebben szíveskedjenek eleget tenn i kötelezettsé
güknek. Nagyon kérjük  annak belátását, hogy anyagi eszközökre 
lapunknak is szüksége van, ha továbbra is fenn akarjuk  tartani. 
Cím: Országos Evangélius Tanítóegyesület pénztára, Cegléd, 42.523 
csekkszámra. Az egyesületi tagsági d íjakat kérjük  Várkonyi Endre 
pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsikapu-tér 9. sz.



MEGJEGYZÉSEK
Hozzászólás a gyermekmegfigyeléshez 

és a teszt-kísérletekhez.
Az egyházkerületi tanítógyűlésen dr. Garai József líceumi és 

tanítóképző-intézeti tanár érdekes előadásban fejtegette és m agya
rázta  részletesen a gyerm ekm egfigyelés m ódjait és ezek között 
elsősorban a teszt-kísérleteket. (Az előadást mai szám unkban közöl
jük. Szerk.) A nagy gonddal és szorgalommal készült előadáshoz 
szeretnék néhány újabb szempontot fűzni. ,

A XIX. század második fele m inden tekintetben győzelmi kor
szaka volt a term észettudom ányoknak. Minden terében eme exakt 
tudom ányoknak nagyhorderejű felfedezések történtek, am elyek 
nemcsak a fizika, kémia, biológia és velük összefüggő term észet- 
tudom ányi ágak előtt nyito ttak  új m eglátásokat, hanem  a filozó
fiának, m in t végső rendezőnek, a látkörét is tágíto tták  és sokban 
újabb, reálisabb alapra fektették. A term észettudom ányok eme 
m odern eredm ényeket a következetesen alkalm azott tudom ányos 
módszerükkel érték el, nevezetesen a szigorú empirizmus, szintézis
analízis, indukció és dedukció és kísérlet voltak a célravezető 
eljárások. Az elért nagyszerű eredm ények csakham ar odavezettek, 
hogy a diadalittas term észettudósok igyekeztek az egész tudományos 
világot arró l meggyőzni, hogy kétségtelen igazságokat, valódi tudo
mányos eredm ényeket csakis a term észettudom ányi módszerek al
kalm azásával lehet elérni.

Ennek volt a term észetes folyom ánya, hogy e módszereket m in
den téren  igyekeztek alkalmazni, így abban a „tudom ányban“ is, 
am elyben eddig legkevesebb eredm ényt értek el, t. i. a lélek tan
ban. (Amely éppen ezért alig volt tudom ánynak nevezhető.) A m últ 
század végén Fechner, Weber, W undt, Brentano és mások vezet
ték be a lélektanba a kísérletezést és hirdették, hogy csakis empi
rikus módon fog fény derülni a lélek bonyolult m űködésére, m ert 
ez is pusztán a term észettudom ányok egyik ága. Valójában a filo
zófiai positivismus újabb form ája volt ez. M egszületett a kísérleti 
lélektan, amely a lelki jelenségeket igyekezett' analizálni, meg
figyelni, mérni, előidézni és velük a lelki életet m egmagyarázni. 
A legnagyobb eredménye- ennek a buzgó fáradozásnak egy csomó 
szám és adat volt, amik azonban csak az érzékszervek m űködésére 
és a lelki funkciók igen kicsiny teré re  vonatkoztak. Egyebekben 
csak az assotiatiók-ig ju to ttak  el (assotiatiós lélektan!), az igazi 
lelki élet továbbra is terra  inkognita m aradt, m ert csak igen homá
lyos sejtésekkel és nagy általánosításokkal igyekeztek a lényeget 
kerülgetni. De a tényt, hogy t. i. a lélektan nem term észettudo
mány, csak a világháború utáni lelki és szellemi elm élyülés kor
szaka m erte bevallani.

A teszt-kísérletek késői, de tipikus járulékai az em líte tt empi
rikus irányzatnak. M indenesetre érdekes velük foglalkozni, a tömé-
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ges megfigyelések ad a ta it regisztrálni, m ert alkalm asak bizonyos 
részletek vagy külső folyam atok törvényszerűségeinek megállapí
tására. A velük való k ísérletezés elsősorban lélektani laboratóriu
mok szám ára hasznos, ahol a töm egkísérletekből n y ert adatokat 
kiértékelhetik  és részben a gyakorlati pedagógusok, részben az új- 
irányú lélektan rendelkezésére bocsáthatják.

A gyakorlati pedagógus, a tanító, azonban aligha szakíthat 
magának annyi időt, hogy teszt-kísérleteket végezhessen. Ha pedig 
mégis vállalkozik rájuk, a belőlük szárm azó haszon nem  lesz ará
nyos a fáradsággal, egyrészt, mert pusztán  csak részleteket és 
külső m egnyilvánulásokat kap, amik m ég igen messze esnek a 
lélektől, m ásrészt e k ísérle tek  kiértékelését csak akkor lehet reális 
eredm énnyel végezni, ha oly nagyszámú adat b irtokában vagyunk, 
am ennyit 1— 2 buzgó tan ító  nem tud szerezni.

Vessünk m ár most egy pillantást a m odern psichologiára! Ha 
az előbbi, a régi lélektan lényegét tek in tjük , azt látjuk , hogy az a 
jelenségeket az egyéntől elvonatkoztatva vizsgálja, azaz teljesen 
tárgyilagosan. Ezért azt ob jek tív  lélektani szem léletnek nevezzük. 
Minthogy kiabstraháltuk  az egyénből, elveszítette a vele való kap
csolatot, eltávolodott az é le ttő l (a lelki élettől), holtvágányra futott. 
Ezzel szemben az új lélektan megmarad sub jek tiv  lélektannak. A tu 
dat jelenségeit nem választja  el az éntől, m inden lélekm egnyilvá- 
nulást a maga eredeti megjelenésében, az egyénben vizsgál, a lelki 
életet pedig egységesnek tek in ti és nem ta r t ja  szükségesnek, hogy 
részekre boncolva taglalja azokat. A régi lélektan term észettudo
mány, az új szellem tudom ány; az első atomizmus, a m ásodik egy
ségszemlélet; az első passivizmus, mechanizmus, elszigetelés, kísér
let lélek nélkül, az utóbbi aktivizmuS (voluntarizmus), vitaiizmus, 
típusok szerint való rendezés, szóval lélek-psichologia.

Az új beállítás term észetesen nem használhatja  a régi lélek
tan  term észettudom ányi m ódszereit sem. Azok eredm ényeit tudo
másul véve, a szellem tudom ányoknak m egfelelő újabb m ódszere
ket használ; ilyenek a m inőségkutatás, a folyamatok egységben 
való m egértése és értékelése, a folyamatok kölcsönhatásának kuta
tása és a típus-alkotás.

Mint a régi lélektannak, úgy  a m odernnek is sok ágazata van, 
m elyek különböző irányban vizsgálják a lelk i élet összességét és 
bizonyos, sajátos m egnyilvánulásait. Most nem  célom ezeket ism er
tetni, az igen messze vezetne, csak éppen m egem lítek néhány irány
zatot. Ilyenek a voluntarisztikus appercepcionálizmus, az osztályozó 
intencionálizmus, a senso-m otorikus aktionizmus, am elyekben még 
nagyobbára objektiv beállítás érvényesül, továbbá a m ár teljesen 
subjektiv, tehát modern, szellem tudom ányi beállítású personalisz- 
tika, életpsichologia, psichoanalizis, individual-psichologia, orvos
tani psichologia, karaterologia és a szorosabban vett összefoglaló 
szellem tudom ányi psichologia, am elynek m egalapítói D ilthey és a 
híres Spranger E.

Minden, amit eddig elm ondtam , nem érin ti a gyerm ekm eg
figyelések föltétien szükségességét. Kérdés azonban, nem kell-e 
ezeket is hozzáalkalm aznunk a modern psichologia elveihez és
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m ódszereihez? Feleletünk csak igenlő lehet. A psicho-fizikai érzék
m érések és a csupán részleteredm ényeket adó teszt-kísérletek 
h e ly e tt más kutatási eljárásokat kell alkalm aznunk a gyerm eki 
lélek m egvilágítására.

Spranger a következő individuális alaptípusokat állítja  fel:
1. elm életi típus, 2. gazdasági (érts. elsősorban: gyakorlati) em ber,
3. esztétikus ember, 4. szociális ember, 5. hatalom ra vágyó ember, 
6. vallásos típus. — A kár elfogadjuk ezeket a .típusokat, akár m áso
kat, esetleg egyénieket állítunk fel, sokkal hasznosabb lesz a rész
letk ísérleteknél, ha tanulóinkat —• lelkialkatuk és tudatuk  egysé
gének  érin tetlen  meghagyása m ellett — ilyen típusokba soroljuk 
be. Ennek a gyakorlati pedagógia közvetlenül hasznát veszi és a 
ta n ító  szám ára nem jelent túlságos m egterhelést. Fontos volna pl. 
m egfigyelni a lelki reakciókat. Bizonyos esem ényre (esetleg elbe
szélt esetre) hogyan reagálnak a tanulók? Lesznek, akik cselekedni 
vágynak, lesznek, akik érzelmileg' élik ki a behatást, lesznek, akik 
m editálnak, avagy a fantázia játékszekerére ülnek. Ha ezt tudom, 
többet értek meg a gyerm ek leikéből és többet használhatok, m intha 
az atom aiban vizsgálgatom. Végtelenül fontos a szociális nevelés. 
Ehhez tudnom  kell, m ilyen a szociális fogékonysága a tanulónak. 
E nnek megfigyelésére ezer mód kínálkozik az iskolában, az iskola 
udvarán  és kirándulások alkalm ával. Fontos tudnom, mi érdekli 
a tanulót; ebben a sokszor veleszületett érdeklődésben m agában 
ho rd ja  érvényesülésének, saját jövőjének és társadalm i hasznos
ságának m érvét. Érdekes tudnom, mik a vágyai, mik a kedves gon
dolatai? Mik a kedvenc játékai? Mit csinál, ha egyedül van? Mit 
olvas szívesen? Milyen mozit, színházat szeret és miért? Mit csi
nálna, ha gazdag volna? Mit szeretne feltalálni és miért? Ki a leg
kedvesebb bará tja  és m iért? — így lehetne a szem pontokat foly
ta tn i sokáig és a kérdésekre kapott feleletek m indig érdekesek, sok
szor egészen meglepők és a. nevelés szempontjából hasznosak. Én 
magam próbáltam  és sokat tanultam  az ily fajta  megfigyelésekből, 
azért m erem ajánlani kartársaim nak is.

A közép- és középfokú iskolákbn egyébként ezeket a tervszerű 
m egfigyeléseket és óvatos k iértékeléseket célozza a személyi lapok
nak  a kötelező rendszeresítése. Ha ezeket lelkiism eretesen és 
hozzáértéssel vezetik, nagyon ügyes és célravezető lelki fényképet 
visz a tanuló osztályról-osztályra, iskolából iskolába és az új 
nevelői m ár bizonyos nyomokon indulhatnak el. Persze,, a leg
nagyobb óvatosság mindig szem előtt tartandó e lapok haszná
latánál!

Befejezésül hangsúlyozom, hogy a teszt-kísérletekről elhang
zott és idézett előadás érdekességét és bizonyos értelm ű jelentősé
gét nem szándékom csökkenteni, inkább ki akartam  azokat egészí
teni m odern szempontokkal.

Sátory Vilmos.

A z Eötvös-Alap Önsegélyző és Családjóléti Osztályába való belépés 
által idejében mentesítsük szeretteinket a súlyosabb  

anyagi gondoktól!
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Gondolatok a soproni népszavazás 
20 éves évfordulóján.

Gondolkozva járok Sopron történelm i utcáin, szemlélődve 
nézem a patinás, öreg házakat. Mennyi örömöt, bánatot tudnának 
mesélni ezek a történelm i emlékek nem zetünk ezeréves múltjából. 
Most nem a régi esem ények peregnek le lelki szemeim előtt, hanem 
a Hűség K apuja 1921 decem ber 14-re, Sopron történelm ének leg
nagyobb, legnehezebb és legdicsőségesebb' napjára emlékeztet. 
A mai nehéz, súlyos időkben beszéljen ez a mai nap.

Ezelőtt 20 évvel m egm ozdult a föld Sopron városában. Válasz
úton állt a város, vájjon hű  marad-e az akkor ezer sebtől vérző 
Édesanyához, aki egy évezreden át m elengette, táplálta, s amely
nek legértékesebb gyöngyszeme volt itt a nyugati végeken. Részese 
lesz-e a nagy m agyar kálváriajárásnak, a kifosztott, tönkretett, 
lelkileg m egtört m agyar é letnek és részese lesz-e a jövendő elkövet
kezendő nehéz véres m unkának, az ország újjáépítésének vagy pedig 
gyáván m egfutam odva, A usztria mellé áll, elhiszi a m indent ígérő, 
gazdasági előnyökkel kecsegtető, kom m unista Ausztria ravaszko
dásait és elárulja, m egcsalja a vérző H ungáriát. Megmozdult a föld 
Sopron városában és Sopron választott. A világ minden ígéretéért 
sem adta el legdrágább kincsét, a hazaszeretet. A költő szava életre 
kelt és hev íte tt m inden soproni lakost: „Szívet cseréljen az, ki 
hazát cserél. M ert akit szeretünk míg ajka mosolyog, búbánatában 
is legyünk osztályosok. Vegyük el a csapást, miként a jó napot, s 
egymást ne hagyjuk el, ha a sors elhagyott.“

De beszéljen maga a történelem , járjuk  be nagy lépésekkel azt 
az utat, amely elvezet bennünket a népszavazásig.

Ezerkilencszáztizennyolc őszén megszűnik" a fegyverek zaja, 
idegen földön, idegen érdekekért harcoló bá to r katonáinknak meg
tiltják , hogy fegyverrel védjék meg földjüket a gyalázatos rablók
tól. A trianoni békének csúfolt rongyirat reánkszabadította a gyáva 
cseheket, a m űveletlen oláhokat, lehasították a m agyar ■ verejtékkel 
áztatott Bácskát, Bánátot, s m indezeken felü l, hogy a gazdaságilag 
egymásra u talt két országot: M agyarországot és Ausztriát egymás 

' ellenségévé tegyék, Nyugat-M agyarországot ' a volt .fegyvertársnak 
ítélték oda és.a hűséges bará t nem  szégyelte el magát, hanem  kapzsi 
módon kapott a konc után.

Aug. végén kelle tt volna a várost az osztrákoknak átadni.
Augusztus volt, nyár volt, és Sopron városára  mégis a szomorú 

tél, az elm úlás gondja szállt. A temetési hangu la t fájdalm as pilla
nata  lett ú rrá  a lelkeken. Tem ette Sopron a m últat és ta lán  már 
eltem ette m agában a szebb, boldogabb m agyar jövendőt is. El
tem ette, m ert aug. 27-én reggel 6 órakor szom orú látványban volt 
volt része a soproni m agyarságnak. A katonaság búcsúzik a Szé- 
chenyi-téren Soprontól, a nyugati .végvártól. Fájdalm as a gyász
induló szava:

M ár a várfokán m agyar honvéd nem áll őrt,
Elhagy téged szép várom , az egész m agyar tábor 
Gyászba borulsz u tánunk , b á r  eléggé sa jnálunk .
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Te árva. légy áldva.
Többé nem  őrizünk, többé nem  mérkőzünk.
I t t  á lltu n k  m indenkor, m érkőztünk nem  egykor.
De ü tö tt íme az óra és készülünk búcsúszóra
Szent hazánkért máshova.

A soproni m agyar katonaság ezen hattyúdalára  könnyek pereg
nek  a szemekből, fájdalm as zokszó hagyja el az ajkakat, am ikor a 
várost elhagyó m agyar katonák parancsnoka, Fluck ezredes gyász- 
fá tyo lt köt a zászlóra azzal a szent fogadalommal, hogy azt addig 
nem  veszik le a sok csatát m egjárt, dicsőséges zászlóról, míg vissza 
nem  jönnek ú jra  a m agyar Sopronba.

A lemondás, a szomorúság keserű percei jö ttek  városunkra. Pár 
óra és itt vannak az osztrákok, csak egy-két álmodozó, csak egy
ké t csodaváró m ert még hinni, remélni.

„De egy-egv csillag gyűl a felhőkben távol.
Fellobbanó fénye lelkűnkig világol:
Remélni, rem élni!”

Tompa M ihály prófétai szava beteljesedett: A nyugatm agyarországi 
felkelők lángoló hazaszeretete és piros vére megpecsételte az ág
falvi ütközetben Sopron városát. M egfutamodik az osztrák. Egye
nesen az állom ásra rohannak, egymás hegyén-hátán beugrálnak egy 
indulásra készen álló vonatba és nagy rém ületet keltve az osztrákok 
között, m egindul a vonat Bécsújhely felé..

Hazafias lelkesedéssel áldozunk az elesett m agyar ifjak emlé
kének, Mahacsek és Szecsányi főiskolásoknak, Pechm Im re kar- 
paszományos csendőrszakaszvezetőnek, kik életüket áldozták 
N yugat-M agyarországért.

A usztria belátta, hogy a neki ítélt te rü leteket megszerezni kép
telen  és a m agyarok iránti bosszúból képes le tt volna a cseheknek 
átengedni Nyugat-M agyarországot a cseh-jugoszláv korridor cél
jára. Vas megye a szerbeké le tt volna. Olaszország tiltakozott, tá r
gyalások indultak  meg Velencében és az ú. n. velencei egyezmény 
Sopronnak és még 8 községnek m egnyitotta a szabadulás útját, 
úgy, hogy népszavazással dönthetnek jövőjük felől.

„Megreped Kelet felől az ég kárp itja  és a felkelő téli m agyar 
nap véraranysugaraival végigcsókolja Sopron karcsú to rnyait és 
patinás házait, u rnák elé lép Sopron népe, hogy a maga szavával, 
szíve szerint döntsön az ősi Sopron és a sajá t sorsa, léte, nyugalma, 
jövendője fe le tt.“

A Soproni Újság így ír:
„Nézzétek a dúslombú m agyar fát, a december derűjében mo

solygó m agyar eget, term őrögeinket, barna  barázdáinkat, kövér
kalászos rónáinkat, józan népünket, tízszerte jobb pénzünket, tör
ténelm ünket, törhetetlen  hitünket, becsületünket, bizodalmunkat, 
jövendőnket és válasszatok! Könnyű a választás! Rajtad, telkeden, 
szavazatodon áll, hogy e vásárra lökött m agyar földön zöldlombú 
lesz-e a m agyar fa vagy pedig leveletlen ágai borulnak lefelé, m int 
a szomorú fűz a temetői sírhantok felett. Szavazzatok!“

Fölv irrad t a szavazás napja. 1921 dec, 14., a történelm i neve
zetességű szerda. A város lakossága m ár kora hajnaltól talpon volt. 
Templomba tódulnak a harangok hívó szavára a magyarok. Az evan
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gélikus tem plom ban Z ierm ann Lajos lelkész m agyar és ném et nyel
ven a negyedik parancsolatra figyelm eztet. A haza a mi szülőnk, 
a mi édesanyánk. Aki hitéhez hű, legyen hű hazájához is. Szere
ted-e a te édesanyádat? „És a szónokló lelkész m egrem eg az ő szent 
érzése átragad a hívekre, hogy azután a lelkész és a hívek együtt 
énekeljék elcsukló hangon: Erős v á r a mi Istenünk.“

A város különböző részein elhelyezett szavazatszedő bizottsá
gok 8 órakor kezdték meg m űködésüket. Nem em lítettem  azt meg, 
hogy a betegek és rokkantak  hogyan tarto tták  kötelességüknek azt, 
hogy h ite t tegyenek m agyarságukról. Csak két jellemző példát 
szeretnék elmondani, szóról-szóra idézem  őket, úgy, ahogyan az 
1921 dec. 16-án m egjelent Soproni H írlapban olvastam : Egy Uj- 
teleki-utcai „poncichter“ alaposan helyben hagyott egy olasz kato
nát, aki kétségbe m erte vonni m agyarságát, A Széchenyi-téren az 
O rsolya-rend tulajdonában levő házban a szavazók súlya alatt a 
fakorlát és két lépcsőfok leszakadt. A sebesültek ezekkel a szavak
kal u tasíto tták  vissza az őket bekötözni és kórházba szállítani akaró 
orvosokat: „Várjanak, előbb leszavazunk, mert először jön a köte
lesség s csak azután az egészség!“ —  Sopron szavazott és hitet te tt 
m agyarsága mellett. Sopronban leadott érvényes szavazatok közül 
M agyarországra 12.327, A usztriára 4620 szavazat esett. A környező 
falvak közül legszebb volt az eredm ény Nagycenken, a „legnagyobb 
m agyar“ falujában, ahol csak pár szavazat esett A usztriára. Nagy- 
cenk nem tagadta meg az ott pihenő Széchenyi szellemét.

Evangélikus in tézetünk növendékei nem szavazhattak ugyan, 
de tevékenyen kivették részüket a hazafias m unkában. T anáraik
kal együtt állandóan já r ták  a várost és végezték el a nehéz és sok 
fáradtsággal járó összekötő és küldönc szolgálatot. Sdpron tö rté
nelmébe ők is beleírták odaadó m unkájukkal nevüket.

Az eredm ény kihirdetése óriási örömet okozott a városban. 
A harangok egy óra hosszat h irdették  a messze környéknek, hogy 
Sopron és vidéke m agyar m aradt. Felesleges is vázolnom azt a 
nagy örömet, mellyel az eredm ény kihirdetését ha táron  innen és 
túl fogadták. Hadd m ondjak el jóleső érzéssel egy kis epizódot.

Nyomban az eredm ény kihirdetése u tán  megszólal, a Templom
utcában lévő hivatalos helyiségben a főispán telefonja, Bécsúj
helyből hív ták  fel. Az osztrákok még mindig rem énykedve érdek
lődtek a hivatalos eredm ény után. A főispán tü re lm et kért, k i
nyito tta  az ablakot, k ita rto tta  a telefonkagylót, am elybe balról a 
bencések tem plom ának és jobbról az evangélikus tem plom  összes 
harangjai belekongatták az osztrákoknak az eredm ényt. Sopron 
m egtarto tta magyarságát.

Nem adta el a vásárra  lökött, ezeréves m agyar földet, meg
őrizte hűségével H ungáriának legszebb nyugati gyöngyét. A halálra 
ítélt város a kálváriás m agyar sorsot választotta és m ártír  koszo
rú ja  helyébe koszorút kapott, a leghűségesebb város koronáját. 
Boldog karácsony és újesztendő v irra d t a régi, patinás városra. 
Éoldog m agyar újesztendő kívánással köszöntek egymásnak az 
emberek és valahogy érezték, hogy melegebb lett a szívük, köny- 
nyebb a sorsuk, m ert ú jra  m agyarok m aradtak.
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Az ünneplés elm últ. A harangszó elném ult. Sopron népe be
írta  nevét a m agyar történelem be, hűségéért ju ta lm at kapott. 
A rem ényevesztett, lemondó lakosságba új h itet öntött az elkezdett 
m unka és egy m ondat hangzik szerte, ország-világba a sok üdvözlő
táv ira t köszönetéképpen. „Mégis élünk!“ Igen, visszatért a bizakodó, 
a nem zet feltám adásába vetett, h itte l teli új m agyar élet.

Sopron üzen, ma, 1941-ben, a Civitas Fidelissima jogán: Az új 
M agyarország az új Európában hűséget kíván. A kötelességhez, a 
m unkához, a hivatásához való m agyar hűséget, m agyar elszántságot, 
m agyar akaratot. Hűséget egymáshoz, amint gróf Klebelsberg mon
dotta az első hűség ünnepen: „Ne keressük azt, ami elválaszt, de 
m utassunk rá arra, ami egyesít“.

De üzen a m agyar haza is Széchenyi szavaival: „Erkölcsi fel- 
sőbbség mindig és m indenütt győz az erőszakon“. Erőszakkal elvit
ték — m ondja Sopronyi-Thurner Mihály -— a m agyar hazának 
különböző nyelvű fiait az ezeréves határokkal együtt azzal az 
ürüggyel, hogy fel 'kell őket szabadítani a m agyar rabiga alól.

A soproni népszavazás bebizonyította, hogy Szent István  biro
dalm ában a nemzetiségek nem voltak elnyomva, m ert, ha a többi 
elcsatolt területeken is népszavazást ta rto ttak  volna, nem  vesztet
tü k  volna el drága hazánk kétharm adrészét.

Igen, a m agyar haza soha nem  tek in tette  m ostohagyerm ekei
nek a nemzetiségeket. A m agyar udvariasság és  lovagiasság soha
sem engedte meg azt, hogy az idegenajkúak ne érezzék m agukat 
jól ezen hazában. Szent István birodalm a a nem  m agyar anyanyel
vű t éppen úgy szerette és m egbecsülte, m int a m agyart, kultúrális, 
törvényhozási és szociális téren egyaránt. Sohasem az anyanyelvet 
kereste az ,em berben  és most sem  keresi, hanem  a m agyar haza
fiasságot. Csak azt kéri, hogy ha a m agyar haza kenyerét eszed, 
ta rtsd  hazafiúi és lelkiism ereti kötelességednek, hogy hazádhoz tör
hetetlen  hűséggel ragaszkodjál.

Nézzük csak a nyugatm agyarbrszági felkelés és a soproni nép
szavazás hőseit, Ostenburg, Fluck ezredes, a hősi halált halt Macha- 
csek és a sok m agyar érzésű soproni nevet. Mind idegen nevűek és 
mégis m ilyen jó magyarok. Hazaszeretetük örökké világító fáklya 
m arad. A m agyar föld ereje, a m agyar nem zet élniakarása, a 
m agyar faj büszke öntudata kapcsolódjék össze az idegen anya
nyelvű, de szívében m agyar lakossággal a szebb, boldogabb m agyar 
jövő érdekében.

Isten a soproni népszavazás óta m ár négyszer lazította meg a 
trianoni bilincset. Öröm könnyeket könnyeztünk Kassa, K árpátalja. 
Kolozsvár, Szabadka visszatérésekor. De a boldogabb m agyar jövő 
elő ttünk  áll és ra jtunk  múlik.

M unkát, kötelességteljesítést, erős jellem et kíván a m ai idő. 
R endíthetetlen hűséget a m agyar hazához, m agyar fajhoz. Csáky 
István, az áldott em lékű külügym iniszter m ondotta itt Sopronban: 
M agyarországra a Dunam edencében súlyos feladat vár. R ajtunk 
áll, hogy a magyarság meg tud-e felelni a nemes hivatásnak. És ha 
ezek a gondolatok felébresztették bennünk a felelősség érzését a 
m agyar jövő iránt, akkor nem hiába figyelmeztet a „Civitas Fide- 
iissim a“. Dr. Deák István
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Ismét: á Magyar Nemzetnevelő Rend
egysége.

A M agyar Nemzetnevelő Rend egységéért felem elt szavunk az. 
érdekelt közületekben felkeltette a figyelmet. Levelek futottak be 
hozzám, tanügyi lapok vették át egész terjedelem ben a cikket, így 
például az Országos' Evangélikus Tanítóegyesület hivatalos lapja: az 
Evangélikus Népiskola is. Tanárok, tan ítók  helyeselték a m egindított 
akciót. A Nem zeti Figyelő augusztus 17-i számában m ár összegezett 
vélem ényeken kívül, felhívásom két m egnyilatkozásnak is alkalm at 
adott, ugyancsak a N em zeti Figyelő  hasábjain. A szeptember 7-i 
szám ban H. L. igazgató-tanító a tanítóság anyagi ügyét tette szóvá 
és rám utato tt a rra  is, hogy ezen a szürke-köntösű, de nagyon fontos 
pályán a külső megbecsülés — ellen tétben  az összes többi hivatali 
pályákkal — címekben sem ju t kifejezésre. Ezért ajánlotta  bizonyos 
szolgálat után valam ilyen cím elérését is. Végeredményben ez nem  
lényeges ugyan, de kétségtelenül m eg volna a m aga ösztönző hatása 
és m ivel a társadalom  betegesen ragaszkodik a címekhez, érthető  
ez a kérés annál inkább is, m ert m ás hivatalokban, m int pl. a pénz
ügynél, stb. m ár m egvalósították. Szóvá tette-a cikkíró azt is, hogy 
a tanítók kezdésideje a legkülönbözőbb módon oszlik meg. Vannak, 
akik rögtön a XI. 3-ban kezdtek, vannak  azonban, ak ik  10 évi he lyet
tesi működés u tán  ju to ttak  el ide, sőt a fiatal tan ítók  között olyanok 
is vannak, akik több évig állás nélkü l voltak, s soha sem fognak 
elju tn i a jutalom szám ba menő VII., vagy a legújabban rebesgetett
VI. fizetési osztályba.

A Nem zeti Figyelő 21-i szám ában aztán K erek  György m akói 
kántortan ító  in tézett cikkemmel kapcsolatban igen komoly sorokat 
hozzám. Hogy pillanatnyi időt tud tam  szakítani, igyekszem úgy őt, 
m in t a gondolat és mozgalom b a rá ta it m egnyugtatni, m ert a m agá
nyos ember, aki nem látja a dolgok teljes összefüggését, sötétebben 
ítéli meg helyzetünket, m int am ilyen  valójában. Először is mozgal
m unknak m ár is meg van az eredm énye. Erre cikkem elején m u
ta ttam  rá. Ehhez még csak azt fűzhetem , hogy különösen a fiatal 
tanár-tanítónem zedék reagált igen erősen. Nem látok olyan nagy 
ellentéteket a tanári és tanítói társadalom  között sem. Magas á llá
sokba emelkedtek, az irodalom és művészet első vonalaiban szere
pelnek. Friss, rugalm as réteg, m ely  előtt még nagyszerű fejlődési, 
emelkedési lehetőség áll nyitva. Nagyobb baj azonban, hogy é rté 
keinkről a társadalom, de m aguk a pedagógusok sem tudják, hogy 
tan ítók  voltak. Éppen ezért hoztam  létre a Tanítóírók és K öltők 
Bokrétája c. évkönyvet, m elynek második kötete most van nyom ás 
alatt. Erre a m űre a m agyar sajtó  felfigyelt és kb. 30 lap dicsérő 
elismeréssel foglalkozott vele. Közel száz nagynevű és tehetséges 
tanítóírót, képzőművészt, zeneszerzőt m utattunk be a m agyar tá r 
sadalomnak. A M agyar N em zetnevelő Rend egységét akartuk Szim
bolizálni azzal, hogy a szereplők m integy tíz százaléka tanár. Az elő
szót pedig dr. Hankiss János egyetem i tanár írta . így a Bokréta 
kicsinyben m ár el is tün te tte  a képzelt válaszfalakat. Legközelebbi 
feladatunk, hogy m egindítsuk a nemzetnevelők közös irodalmi, m ű
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vészek, tudományos havi folyóiratát: a M agyar Bokrétát, melyhez 
ezúton is kérjük az engedélyező hatóságok szíves jóindulatát és 
segítségét. A szellem terü letén  egyenrangú félként találkozhatnának 
a tanító- és tanárírók, művészek és tudományos munkások. így 
akarjuk mi a vezetésre alkalmas elitgárdát összehozni és a peda
gógusokat összemelegíteni. Ha kölcsönösen m egism erik egymás 
szellemi értékeit, akkor egyenlő félként, közvetlenül fognak együtt
működni m inden téren. De az egész m agyar nevelőrend tekintélyét 
és becsületét emelné kifelé is, ha egy ilyen közös folyóirattal ren
delkeznék.

Kerek György válasza során szó sem volt az átképző tanfolya
mok oklevél nélküli tanító iró l is. Az ezen tanfolyam  egyikén előadó 
tanártól, aki szintén hive a nemzetnevelők egységének, tudom, 
néhányszáz emberről van szó csupán a román iskoláknál, akik a 
m agyar tanítóság 30.000-es táborában elenyésző töredéket képeznek 
csupán, s ezek nagyobb része is magasabb iskolát végzett, s a hiá
nyokat m agánúton fogják pótolni, s m ajd képesítővizsgát is fognak 
tenni. A meg nem felelőket pedig egyszerűen nem is engedték taní
tani. Ügy, hogy ez nem okozhat semmi aggodalmat. Em lítette a 
cikkíró a várm egyei tanítóegyesületek megszűnését is. Mindaddig 
azonban nem látjuk  ennek szükségességét, míg a kam arai tömörülés 
megszületik. El tudjuk képzelni, hogy a meglévő egyesületek mellett 
is szervezkedni tudunk az egység m egterem tése érdekében s hisszük 
is, hogy az eszme lassan, de biztosan á tjá rja  a lelkeket, csak fel kell 
használni a propaganda eszközeit. Tehát szervezni, meggyőzni sze
mélyesen, írásban és az eredm ény nem fog elm aradni annál inkább 
is. m ert ezeknek a kérdéseknek a megoldása benne van a levegőben, 
s idő kérdése csupán, hogy teste t öltsön. Ism erve azonban az örökös 
m agyar ráérést, nagyon ajánlatos, hogy szóval, tettel és érzéssel egy
arán t siettessük megvalósulását! K önnyű László.

EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ
Nyugalombavonulás.

Lapunk felelős kiadója, özv. Kiszely Jánosné Mészáros Gizella, 
a ceglédi ev. egyház szolgálatában eltöltött 37 évi hűséges és 
kiváló tanítói m unkálkodása u tán  nyugalom ba vonult. B ár sok és 
fájdalm as m egpróbáltatások elé állította őt az Űr, h ité t nem 
veszítve, nevelt, oktatott, igazgatott és m unkálkodott tovább fárad
hatatlanul, m íglen testi ereje  el nem hagyta. Fájó szívvel kellett 
ezért oly hőn szeretett hivatásától, iskolájától és növendékeitől meg
válnia. Műveltsége, tudása, szívjósága, szerény egyénisége a kivá
lók között is az első helyet biztosította számára. Általános tiszte
let, nagyrabecsülés és tan ítványainak  ragaszkodó szeretete kísérte 
őt hosszú és terhes, de neki csak gyönyörűséget adó tan ító i pálya
fu tásán  át.

Október hó 19-én egy rendkívüli díszközgyűlésen v e tt tőle 
búcsút hálás gyülekezete. Ez alkalomm al zsúfolásig m egtelt a köz-
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gyűlés term e, az elöljárók, szülők, tan ítványok és tisztelők díszes 
táborával. Dr. Sárkány Gyula kormányfőtanácsos, polgárm ester 
(a gyülekezet világi elnöke) megnyitója u tán  Wolf Lajos főesperes, 
lelkész m élta tta  hosszú és m agasan szárnyaló beszédben a búcsúzó 
tanítónő kimagasló érdem eit. Megható és szeretetteljes szavakkal 
m utato tt rá  arra az áldozatos nevelői m unkára, amit az ünnepelt 
évized eken át végzett egyházáért, hazájáért hűséggel és becsülettel. 
A mi tanítónőnk — m ondotta — a kiválók között is a legkiválób
bak, a példaadók közé tartozott. Képzettsége, egyháza irán ti hű
sége és sok-sok lelki jótulajdonsága révén, méltó utódként emel
hetjük őt nagynevű elődeinek, néhai A lexyLajosnak és édesatyja, 
néhai Mészáros Jánosnak sorába. Egyházunknak, iskolánknak büsz
keségétől, a társadalom nak egy ritka  hasznos tagjától kell most fájó 
szívvel m egválnunk. Hisszük, hogy nem véglegesen, m ert m unká
jával ő továbbra is a m iénk m arad. Adjon neki az Űristen, a jól 
kiérdem elt nyugalom éveiben is erre erőt és egészséget.

Az elhangzott búcsúbeszéd m ély nyom okat hagyott a hallgató
ság lelkében. Szem nem m aradt szárazon a m eghatottságtól. Ezután, 
a betegsége m iatt jelen nem  lehetett ünnepelt búcsúsorait olvasta 
fel Péntek  Lajos igazgató-tanító. Levelében nagy szerénységgel 
háríto tt el m agáról m inden ünneplést, Istennek tulajdonítva mind
azt, amivel őt megáldotta. — A közgyűlés em lékét jegyzőkönyv
ben örökítette meg. Ezután nagySzámű küldöttség a lakásán kereste 
fel a beteg ünnepelte t,. hogy személyesen is elbúcsúzzanak tőle. 
Nagy szerete tte l nyújto tták  át neki az egyház, a szülők és a tan ít
ványok közös díszes ajándékát, az áldozatos m unkáért elismerésül 
és hálául. Ezenfelül szebbnél-szebb szeretetvirágokkal is elhal
mozták. M. Gy.

Népiskolai előadói jelentés
az egyházegyetem  tanügyi bizottsága, presbitérium a és közgyűlése 

elé a népoktatásügy állásáról 1941-ben.

Beterjeszti: Somogyi Béla.

I. Általános helyzetkép.
Az 1941. év a népoktatásügyi kérdések terén  több kiemelkedő 

fejlődési m ozzanatot m utat föl. Üj terü letek  té rtek  vissza — hős hon- 
védeink önfeláldozó hősi m agatartásának gyüm ölcseként — a m agyar 
haza kebelére. A Eácska, D él-Baranya, Muraköz és vendvidék népé
vel új iskolákkal gyarapodott nem zeti m űvelődésünk s m int új 
végvárak, erősítik  nemzeti életünk jövendő épületét. Az állami 
kezelésben álló népiskolák között is számos új evangélikus tanító 
m unkálkodik a népnevelésügy mezején. Űj m unkaterület nyílik meg 
ezáltal a mai fia tal tanítónem zedék előtt s m ár éreztette  is hatását 
ez az új m unkam ező a tanítóság elhelyezkedésében. Sokan az új 
— délvidéki — terü letekre kaptak, m in t kezdő tanerők  is, beosztást. 
Ez a körülm ény is fokozta a m indjobban érezhető tanítóhiányt. 
E hiány m ár olyan m éreteket öltött, hogy a tanügyi korm ányzat
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rendkívüli intézkedés ú tjá n  volt kénytelen a helyzet javítását meg
kísérelni. A főiskolai tanítóképzés két évvel való elhalasztása, a 
negyedik líceumi évnek két éven át negyedik tanítóképző év
folyam m á átszervezése nemcsak a főiskolai tanítóképzést késlelteti, 
hanem  zavart idéz elő az ifjúság pályaválasztásában -s elősegíti, 
hogy olyanok is a tanító i pályára lépjenek az oklevél megszerzé
sének kényszere folytán, akik különben nem m entek volna e pályára,, 
hanem  a négy líceumi osztály után érettségivel más. elhelyezkedést 
kerestek volna. Csak a kényszerhelyzet okozta e nem várt változta
tás t s remélhető, hogy a tanítóhiány szünésével az eredetileg terve
zett főiskolai tanítóképzés mégis megvalósul.

Evangélikus tanítói . karunkból is szám osán 'ú j elhelyezkedést 
kerestek és találtak  állam i kinevezés ú tján  s ugyanakkor tanító nél
kül m aradtak evangélikus iskolák és pedig tanév közben. Bár ez az 
elhelyezkedési alkalom  ma a  rendkívüli területgyarapodás követ
kezménye, mégis bizonyos aggodalomra ad okot. Nem egy esetben 
azt jelenti, hogy m enekül a tanító az evangélikus felekezeti állásból. 
A tanítóképzőknél is látható elnéptelenedés a tan ító i pálya, különö
sen a felekezeti tanítói pálya elnéptelenedésére is vezet s ennek oka 
a felekezeti tanító több olyan — főleg anyagi term észetű — há t
ránya, aminek, m int régi sérelem nek m egszüntetéséért évtizedek 
óta hiába küzd. Zavarok származnak ebből most. nagyobb nehézségek 
később, ha ez a tünet állandósul.

A közellátásnak a m últ év óta bekövetkezett megnehezedése 
okozta, hogy az e helyen az elm últ évben elő terjesztett óhajunkra 
válaszolva, a vallás- és közoktatásügyi m iniszter közli, hogy nem 
tud ja  egyelőre m entesíteni a tanítóságot a sok rendkívüli m ellékfog
lalkozás alól. A m iniszter m éltányolja a kérést, de jelenleg nem 
teljesítheti, m ert egyes, a köz érdekeit szolgáló m unkák elvégzésénél 
a tanítói karra, m in t a nép term észetes vezetőjére, ráterm ettségénél 
és képzettségénél fogva, de a példaadás szem pontjából is nélkülöz
hetetlenül szükség van. M ihelyt a viszonyok enyhülnek, törekedni 
fog arra, hogy a tanító i kar a nem szoros értelem ben vett tanítói 
és nevelői m unka alól mentesíttessék.

II. Fontosabb egyéb új rendeletek, mozzanatok 
főleg állami vonatkozásban.

A most kezdődött 1941/42, tanévben 5400 népiskolában meg
kezdődött a hetedik, illetőleg nyolcadik népiskolai osztály működése. 
H atárkő ez a tanév  a m agyar népoktatásügy történetében. Régi 
h iányt pótol s ha tásá t évek m úlva érezteti a nép gyerm ekeinek ma
gasabb szellemi képzettségében, a népm űveltség általános emelkedé
sében. M ajdnem általános az az óhaj, hogy az ötödik és hatodik 
osztály teljes tízhónapos tanéven át, s csak a hetedik és nyolcadik 
osztály csökkentett —  tehát hathónapos — tanéven át járjon  min
dennapi iskolába. A kárhány helyen a hetedik-nyolcadik osztály is 
teljes tanéven á t látogatja az iskolát. A törvény tehát tú l messze 
m ent az engedékenység terén, am ikor csökkentett tanévet állapított 
m eg a hetedik-nyolcadik osztály, különösen pedig az ötödik-hatodik 
osztály számára. Jó, hogy a mód megvan a helyzet fenti értelem ben 
való m egváltoztatására.



M egjelent a tanév elejére a nyolcosztályú népiskola állami tan 
terve és útm utatása. Öt kötet foglalja m agában az új iskolarendszer 
tan terv i anyagát és ú tm utatásait. Nagyértékű, alapos, a mi külön
leges mgyar viszonyainkhoz alkalmazkodó, valóban gyakorlai érték 
kel bíró m unkálat e könyvsorozat s kisebb h iányait nem tekintve, 
valóban korszakalkotó munkaeszköz a mai idők tanítója számára.

A nyolcosztályú .népiskola törvénye új végrehajtási utasítás ki
adását tette  szükségessé, amely október havában meg is jelen t: 
Tiszta helyzetet te rem t ez utasítás az új népiskolai törvény m eg
valósításának m unkájában és lehetővé teszi, hogy a törvény rendel
kezései zökkenők nélkül, lehetőleg simán valósuljanak meg m agyar 
oktatásügyünk terén.

Szükséges m árm ost a nyolcosztályú iskola új tantervének m eg
felelő tankönyvekről való gondoskodás, részben a meglévő tanköny
vek ném i'm ódosításával, részben a hetedik és nyolcadik osztály szá
m ára új tankönyvek kiadásával. Ezek nélkül ma főleg a tanítóság 
lelkes különm unkájával m űködik a nyolcosztályos népiskola.

A közoktatásügy decentralizálásával függ össze az a rendelkezés, 
hogy a népoktatásügy egyes kérdései a m iniszteri ügykörből a fő
igazgatói hatáskörbe kerültek. A tanítók alkalmazása, első ízben 
történő kinevezése ezután a főigazgatók hatáskörébe tartozik.

III. Egyéb nevelésoktatásügyi kérdések és mozzanatok.

Evangélikus népoktatásügyünk sem m aradt el az elmúlt, moz
galmas esztendő gazdag fejlődési mozzanataiban. Fő eseménye a 
nyolcosztályos népiskola részére készülő evangélikus tantervi utasítás 
m unkálatainak megkezdése. Nagy, munkás tanítói gárda dolgozik az 
utasításon s annak életrehívója D. Kapi Béla püspök úr Őnagymél- 
tósága. Hisszük, hogy szép m unkával ajándékozza meg egyházegye
tem ünket az általa felkért szerkesztők sora s m éltán  sorakozik e 
nagyszabású alkotás a 25 éves püspöki szolgálat sok értékes alkotása 
mellé, am it D. Kapi Béla az egyházi élet s benne-evangélikus tan 
ügyünk terén  életre hívott. Őszintén nyilvánul m eg a negyedszázad 
fordulóján m indezért a főpásztor irán t az evangélikus tanítói kar 
hálája és szeretető.

Evangélikus vonatkozásban jelent előbbrem enetelt az, hogy több 
népiskolai jellegű szabályrendelet elkészült s életbe lépett. Nemzeti 
szempontból van jelentősége annak, hogy a vallás- és közoktatás- 
ügyi m iniszter f. évi jún ius 24-én kelt 15.360/941. sz. rendeletével 
gondoskodik a szórványban élő m agyar anyanyelvű gyerm ekek isko
láztatásáról olyképpen, hogy a nem m agyar anyanyelvű tanköteles 
gyerm eket vagy m agyar iskolai tagozatban, vgy m agyar in ternátus
bán, vagy vándortanító ú tján , vagy egyébként m agyar anyanyelvű 
környezetben kell elhelyezni s tanítani.

Ezzel szemben a nem m agyar anyanyelvű gyerm ekek népiskolai 
oktatása tekintetében is új rendelet intézkedik, amidőn lehetővé 
teszi, hogy legalább 20 gyerm ek gondviselőjének bejelen tett kérel
m ére anyanyelvi oktatást kell bevezetni.

A Protestáns Tanítói In ternátusok  Alapjából ez évben az eddi- 
nél nagyobb összegű s nagyobb számú segélydíjak voltak kioszthatók
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az evangélikus internátusbán, vagy általában házon kívül több gyer
meket tan ítta tó  tanító-szülőknek.

IV. A tanítóegyesületek munkája.

Az egyházegyetem  tanítóegyesületei közgyűléseiken főleg az új 
népiskolai törvény alapján k iado tt, m iniszteri rendelkezések által 
terem tett új népoktatásügyi helyzettel, annak részletkérdéseivel fog
lalkoztak. Megvizsgálták és m egvitatták annak új rendszerét, az idő
közben kiadott tan tervet és tan terv i útm utatásokat. Más kérdések 
és m intatanítások is szerepeltek tárgysorozatukon, hogy m indezek
kel ú tm u ta tást nyújtsanak a szakszerű és újszellemű tanítási m ód
szer alkalmazásához.

De súlyos veszteség is érte az evangélikus tanítóegyesületi 
életet. Rövid szenvedés utá elhúnyt a dunántúli egyházkerületi 
Tanítóegyesület elnöke, az országos egyesület alelnöke: Grieszhaber 
E.-Henrik. Vele az egyesületi élet ritka  képességű és szorgalmú, nagy 
m unkabírású és m indenképpen kiváló vezetőt, a tanítói kar őszinte, 
melegszívű pályatársat vesztett, kinek élete példam utató és m unkája 
áldásos volt. Emlékét kegyelettel őrzi m eg az evangélikus tanítóság. 
Utódjául' Ludván Sándor celldömölki igazgató-tanítót választották 
meg elnöknek, kinek m unkája elé is bizalommal tekint az evangé
likus tanítóság.

V. Személyi változások, kitüntetések a tanítóság körében.
1. Elhaltak: Zierm ann M ihály volt őribükkösdi ny. igazgató

tanító, a m agyarságáért széles körben nagyrabecsült, kiváló nép
nevelő, Cser Lajos, Gróf Endre ny. győri, Varga János ny. újm alom - 
soki, Fülöp József nyug. vanyolai, K om játhy Elemér, dr. Szm orakyné 
Vince Jolán celldömölki tanító.

Nyugalombá vonult: Schmél Lajos hartai, Szeverényi Samu 
acsai, Bögöthy Sándor takácsi, Ferenczi Gizella somlóvecsei, jákfai 
Gömbös Sándor pusztamiskei, Késm árszkv Gyuláné és dr. Pozsonyi 
K árolyné rákoskeresztúri, özv. Kiszely Jánosné ceglédi tanító.

4. G ráf Samu ny. soproni igazgató-tanító elismerő m iniszteri 
oklevelet, majd később kormányzói elismerést nyert, Bajor János 
bonyhádi igazgató-tanító a vallás- és közoktatásügyi m iniszter Ber- 
zeviczy-díját kapta, Gálos Gyula veszprémi és Frankó Mihály 
szarvasi igazgatók ugyancsak m iniszteri elismerésben részesültek. 
A X. Egyetemes Tanítógyülésen adta át Hóman Bálint a nevéről 
elnevezett emlékérem  oklevelét Somogyi Bélának és Karsai István 
békéscsabai tanítóknak; vitéz Szügyi Károly rákoskeresztúri és 
Benkő Im re nyíregyházi tanító az újonnan rendszeresített s kor
mányzói jóváhagyással adományozott nemzetvédelmi, keresztet kapta; 
néhai Grieszhaber E. Henrik a TESz jubileum i díszjelvényét nyerte 
ugyancsak a X. Egyetemes Tanítógyülésen, am it nem sokáig visel
hete tt. Bérces Lajos balassagyarm ati igazgató egyházkerületi nép
iskolai előadó lett; Eőry Dénes cinkotai tanító az O rszágos. Gábor 
Aron-pályázaton aranyérm et nyert. Több tanító Julián-egyesületi 
kitüntetésben, jutalom díjban részesült.

Gyakorlóiskolai tanítói vizsgát tett: Somogyi Béla körmendi,



Szíi László kispéckajári, Böröcki Vilmos győri és Halmai Olivér 
sárszentlőrinci tanító, kik közül az első Sopronban, evangélikus ta 
nítóképző-intézetünknél, a m ásik három pedig állami tanítóképzők
ben helyezkedtek el új állásukban.

5. A hetedik fizetési osztályba lépett: Blaskovics Oszkár nagy- 
tarcsai, Deményfalvi Kálmán nyíregyházi, F iedler Nándor fancsali, 
O berländer János felsőcardói, Zsiray József várgedei, Kovács József 
egyházaskozári, B artolf András mezőberényi, Weil Henrik gyönki, 
Mészáros Gyula csóti, Pálffy M ihály beledi, Gats Sándor soproni, 
A ntal György mucsfai, jákfai Gömbös Sándor pusztamiskei, Búzás 
Im re bakonytam ási, K indler M ihály soproni, Gecsényi Lajos- szil- 
sárkányi, N eubauer Károly gerényesi tanító.

6. Igazgatói címet kaptak: E rdős János káldi, Nagy Pál ny. új- 
csalánosi, Schiller Adolf m ekénvesi, Papp Sándor sömjénmihályfai, 
Záborszky Kálmán tamási, G áspár József majosi, Szügyi Géza egv- 
házasdengelegi, vitéz Tanády A ndor béri, Mihalovics Pál szécsényi, 
Papp János nógrádi, Cseplák János bakonycsernyei, Kaján József 
iegéndi, Klobusiczky Aladár, M ercz Samu, vitéz Pataky Sándor és 
Endrődy Alfréd: érdem es tanítók.

Egyes német kisebbségi helyek iskoláit kivéve, m indenütt zavar
talan volt evangélikus népiskoláink munkája. A m int azt a beérke
zett jelentések is tanúsítják, néhány — csak egészen elenyésző 
kivételi öl eltekintve, népiskoláink vallásos, hitvallásos és hazafias 
szellemben m űködtek s a tanítóság m unkáját az egyházi és állam i 
felsőség egyaránt elismeri. Szolgáljon ez buzdításul a jövőre s 
legyen e munka egyházunkra és hazánkra egyaránt gazdag gyüm öl
csöt term ő, áldott magvetés!

1. Somogyi Béla népiskolai előadó beterjeszti népiskolai előadói 
jelentését.

A tanügyi bizottság a jelentést tudom ásul veszi. Annak 
I. pontjában vázolt általános helyzetkép alapján hazánk 
újabb területgyarapodásáról s a tanítóság elhelyezkedésének 
javulásáról örömmel, a tanítóhiányról s a főiskolai tanító- 
képzés elhalasztásáról aggodalommal emlékezik meg. U gyan
csak sajnálattal látja, hogy a tanítói pályán  is az e lnépte
lenedés jelei m utatkoznak s a tanítói k a r  igénybevétele 
mellékes m unkára — a közellátás helyzetének rosszabbo
dása m iatt — még tovább ta r t  s annak a nem szorosan vett 
tanítói és nevelői mellékes m unka alól való m entesítése 
csak a viszonyok enyhülésével várható.

A jelentés II. pontjában foglalt új, főleg állami rendel
kezések kapcsán örömmel üdvözli a nyolcosztályú népiskola 
megvalósulását, a törvény végrehajtási utasításának s a ta n 
tervek- és útm utatásoknak kiadását és szükségesnek ta r tja  
a megfelelő tankönyvek kiadását.
A III. pontban összefoglalt egyéb népoktatásügyi kérdések 
és mozzanatok során örömmel értesül az ú j nyolcosztályos 
evangélikus tan terv i utasítás m unkájának megindulásáról, 
a népiskolai vonatkozású szabályrendeletek életbelépteté
séről.
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A IV. pontba foglalt tanítóegyesületi m unkáról öröm
mel értesül, Grieszhaber E. Henrik elhunyt egyesületi elnök 
em lékét kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében.

Az V. pontban összefoglalt személyi változások során 
az elhunytakról kegyelettel emlékezik, a nyugalom bavonul- 
taknak békés pihenő esztendőket kíván, a kitüntetetteket, 
előléptetetteket s igazgatói címet nyert tanítókat örömmel 
üdvözli.

2. Előadó beterjeszti az elemi népiskolákra és továbbképző isko
lákra vonatkozó statisztikai jelentéseket.

a) A m indennapi elemi népiskolákban 799 rendes-, segéd- és 
helyettestanító, köztük 154 nő, 36.712 tankötelest tanított és nevelt, 
közülük 18.686 a fiú és 18.026 a leány. Az evangélikusok száma 
32.816, a m ásvallásúaké 3896.

b) Továbbképző népiskoláinkban 4728 fiú és 4820 leány tanult, 
akik közül 8470 evangélikus és 1078 m ásvallású volt

Tudomásul szolgál.
3. Előadó jelenti, hogy az egész egyházegyetem területén a 

nem evangélikus iskolába járó növendékek száma 44.615 lélek.
Tudomásul szolgál.

4. Je len ti továbbá, hogy a négy egyházkerület terü letén  a múlt 
tanévben 7175 gyerm ek részesült konfirmációi oktatásban.

Tudomásul szolgál.
5. A bányai, dunántú li és tiszai egyházkerület felterjesztésben 

kéri az. egyetemes közgyűlést, hogy a kántori javadalom nak a tanítói 
javadalom tól való elkülönítését a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternél sürgesse meg.

A tanügyi bizottság m egállapítja, hogy a három  ke
rü let felterjesztésében foglalt kérés más pontnál elintézést 
nyervén, külön határozatra — a kántori javadalm ak el
különítése tárgyában  — itt nincsen szükség.

6. A bányai egyházkerület felterjesztésében kéri, kerestessék 
meg az egyházegyetem  ú tján  a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
m iszerint a tanítók m űködésüket a X. fiz. osztály 3. fokozatában 
kezdjék s a VII. fizetési osztályt minden tanító autom atikusan el
érhesse. A dunántúli egyházkerület ugyancsak a VII. fizetési osz
tályra vonatkozólag kéri, hogy ne csak jutalom  és kitüntetésképpen 
kevesek számára, hanem  m tézményesen m inden tanító előtt nyit
tassák meg.

A tanügyi bizottság a kérést magáévá teszi s kéri az 
egyetemes közgyűlést, terjessze fel azt a vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszterhez. Rám utat a nagy tanítóhiányra s a 
tanítói pálya egyre emelkedő elnéptelenedésére, m int 
amely jelenségek részben szintén a kezdő javadalom  ala
csony voltában s a magasabb fizetési osztály elérésének 
kilátástalan voltában lelik m agyarázatukat.
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7. A dunántú li egyházkerület felterjesztésére a tanügyi bizott
ság kéri az egyetemes közgyűlést, hogy kérje fel a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszter urat, miszerint az állami és 
községi népiskolákban az egységes imákhoz hasonlóan, 
egységes köszöntést módot is tegyen kötelezővé.

8. A dunántú li egyházkerület felterjesztése alapján kéri a tan 
ügyi bizottság az egyetemes közgyűlést, keresse meg a 
vallás és közoktatásügyi m inisztérium ot aziránt, hogy fele
kezeti tanerők legalább tanév közben ne neveztessenek ki 
állam i tanítói állásokba s kineveztetésük esetében se legye
nek kénytelenek állásukat „azonnal” elfoglalni, úgy, hogy 
régi állomásukon még a szükséges anyagi elszámolásokat s 
leltár-á tadást sem tudják  elvégezni.

9. T árgyaltato tt a tiszai egyházkerületnek felterjesztése, amely
ben kéri a göm ör-kishonti egyházmegye —  a hitvallásos iskolák 
fenntartása tárgyában a m. kir. korm ányhoz intézendő — emlék
iratának az egyetemes közgyűlés ú tján  való pártoló felterjesztését. 
Az em lékirat I. pontja kéri az egyházi iskolák iránt tanúsított eddigi 
felfogás m egváltoztatását, amely kifejezést nyer a Vkm. két rende
letében, (VKM 119.286/1940. és 112.607/1940. sz.) m ert ezek szerint 
„amennyiben valam ely egyházközség anyagi feltételek hiányában az 
1868. évi XXXVIII. t. c. kívánalm ainak megfelelő népiskolát fenn
tartan i képtelen, úgy mondjon le iskolafenntartási j ogáró l . . . ” Az 
em lékirat e kívánság részletes indokolása u tán  II. pontjában kéri, 
hogy az „egyházi iskolák személyi és dologi kiadásaiban felmerülő 
hiányok fedezéséről vagy az állam, vagy a politikai községek gon
doskodjanak, m ajd  III. pontjában kéri annak visszás és folyton meg
újuló sérelmes állapotnak m egszüntetését, m ely a felekezeti és az 
állami tanerők javadalmazása és m unkájuk értékelése között fennáll. 
Első helyen említi e pontnál a kántori javadalm at, m int amely a 
tanítók javadalm ába beszámítást nyer, m ajd szól a vasúti arcképes 
igazolvány s a nagyobb nyugdíj járulék  fizetésének sérelméről.

A tanügyi bizottság kéri az egyetem es közgyűlést, hogy 
az em lékiratot pártolólag terjessze fel a m. kir. kormányhoz.

10. Tárgy a lta to tt a dunántúli egyházkerületből érkezett felter
jesztés, amely kéri az iskolalátogatási szabályrendeletnek a tanítók 
működésére vonatkozó, számjegyekkel való minősítés eltörlését s a 
szabályrendelet ilyen értelem ben való m ódosítását.

A tanügyi bizottság tek in tette l arra, hogy az iskola- 
látogatásról szóló szabályrendeletet az egyetemes közgyű
lés bizottsága kellő körültekintéssel, az állami rendszerű 
minősítés figyelembevételével s az áljam i intézkedésekkel 
teljesen összhangban alkotta meg; tek in tette l továbbá arra, 
hogy a szabályrendelet életbelépése ó ta eltelt rövid idő nem 
nyú jt alkalm at a szabályrendelet esetleges hiányainak meg
állapítására, kéri az egyetemes presbitérium  ú tján  az egye
tem es közgyűlést, hogy a javaslat fe le tt térjen napirendre.



Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület közgyűlése.
Országos Tanítóegyesületünk f. évi novem ber 6-án, az egy

házegyetem közgyűlését megelőző napon, ta r to tta  évi rendes köz
gyűlését Budapesten. Mintegy 80 résztvevő je len t meg az evangé
likus tanítóság találkozóján, a leánygim názium  sütőuteai épületé
nek elsőemeleti tanácsterm ében. Nem nagy szám, de akik ott vol
tunk, éreztük, hogy a nehéz idők közepette képviseljük hazánk 
egész evangélikus tanítói karát s lélekben együ tt voltunk azokkal 
is, akik a nagy távolság m iatt nem  tud tak  eljönni az ország távoli 
evangélikus őrhelyeinek iskoláiból.

A közgyűlést megelőzőleg, 8 órakor, választm ányi ülést ta r
to ttunk  ugyanott, am ikor előkészítettük a közgyűlés tárgysorozatát 
s tájékoztattuk a választm ányt egyesületi é le tünk  elm últ esztende
jének  kiemelkedő eseményeiről, intézm ényeink működéséről s az 
egyesületet érintő főbb kérdésekről. Az ott m egjelent kiküldöttek 
szűkebb köre lelkét a közös m unka vágya, közös célok szolgálata 
hevítette s így testvéries együttérzésben fo rrt össze az evangélikus 
népoktatásügy szolgálatában, az egyesületi eszme ápolásában.

Ez a lelki beállítottság és megértő szellem le tt ú rrá  a közgyű- 
lás tagjainak lelkén is, amikor, m int kicsiny sereg együtt dolgo
zott, m unkálkodott a közgyűlés folyam án s Valóban egy megértő, 
testvéri közösségben egybeforradó tanítói tábo rrá  formálódott. 
É lénk bekapcsolódás a tárgyalás menetébe, m egértő elhatározások, 
világos állásfoglalás a felvetett kérdésekben s valóban jólvégzett 
m unka benyom ását nyerte  az, aki a gyűlést végignézte s m unkáját 
figyelemmel kísérte.

Somogyi Béla m egnyitójában a tanítói hivatás m agasabbren- 
dűségéről, a mai időkben e hivatással járó feladatok fontosságáról, 
nemzeti életünk kimagasló esem ényeinek hatásáról szólt a hallga
tósághoz s eszm ényi célok szolgálatára buzdíto tta  tanítótestvéreit. 
Ecsetelte az anyagi kérdésekben előállt helyzetet s hangoztatta, 
hogy küzdenie kell a tanítóságnak a helyettesi évek m egszünteté
séért, hogy m indenki azonnal a fizetési osztályba sorolással kezdje 
pályáját s így rem énye lehessen arra, hogy e lju t a magasabb fize
tési osztályokba, a hetedik fizetési osztályba is. R ám utatott a tanító- 
hiányra és hangsúlyozta általában az alacsony fizetési osztályok 
létm inim um ot el nem érő kezdőfizetési illetm ényeit, m int ame
lyeknek m egváltoztatása kell, hogy program m ja legyen a pénz
ügyi korm ányzatnak, m ert anélkül nem várha tjuk  a tanítóhiány és 
a tanítói pálya elnéptelenedésének megszűnését s nem beszélhetünk 
családvédelemről.

Üdvözölte a közgyűlés vendégeit: dr.. M esterházy Ernő ny. fő
ispán, dunántúli egyházkerületi felügyelőt, dr. Bánkúti Dezső tan 
ügyi főtanácsost, az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnökét, 
Rozsondai K ároly soproni tanítóképző-intézeti igazgatót, dr. Gyi- 
mesy Károly Országos Luther-Szövetségi lelkészt, Farkas Sándor 
lapszerkesztőt, K ristóf Kálm ánt, a közgyűlés előadóját, Zoller 
Sám uel göm örpanyiti ig.-tanítót, m int a Felvidék evangélikus tan í
tóságának képviselőjét s a m egjelent evangélikus tanítói tábort.

Kegyelettel em lékezett meg a közgyűlés elhunyt alelnöke
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Grieszhaber E. Henrik emlékéről, továbbá a világháborúban elesett 
tanítóhősökről.

Dr. Gyimesy Károly a „Luther-Szövetség“ címen ta r to tt  érde
kes, lebilincselő előadást. Ism ertette az őskeresztyén egyház kiala
kulásával kapcsolatban az egyházunk helyzetét meghatározó külön
böző jelenségeket, főleg annak életét fenyegető hatásokat. Mint 
védőszervet á llíto tta  a hallgatóság elé az egyháztársadalm i szövet
ségek összefogó szervét: a Luther-Szövetséget. R ám utatott a
kommunizmus u tán  alakult e szerv jelentőségére az egyház vé
delme, megerősítése, az egyházi élet fejlesztése terén. Hangsú
lyozta, hogy ennek a m unkának egyik legfontosabb m unkása a 
tanító. Megvan benne állásánál, társadalm i s egyháztársadalm i hely
zeténél fogva e feladatra az arravalóság s m unkája megbecsülést 
szerezhet m agának a tanítónak, egyúttal erősödést, biztos irányí
tást jelent a Luther-Szövetség életének és működésének terén  is. 
Előadását lelkes tetszésnyilvánítás kísérte.

A másik előadó Kristóf Kálm án csikvándi tanító volt. A nyolc
osztályú evangélikus népiskolai utasítás szellem ében a m ai idők
ben az evangélikus tanítóságra váró kötelességeket ism ertetve han
goztatva az önképzés fontosságát. Az igazi tanító  mindig szakma
beli m unkájával foglalkozzék. Az általános népm űveltség emelése 
egyik feladata. Több m unkával nagyobb m űveltség elérése a cél, 
szemben a m últ idők ellenkező, a népet elnyomó irányzatával. 
Nevelni kell a népet helyes üzleti érzékre is. A család megbecsü
lése, annak vallásos élete, a nők m unkája, m int a ház, a családi tűz
hely rendbentartása, tisztasága, szintén kiem elkedő pontja volt elő
adásának. H angoztatta továbbá a népkönyvtárak, a gazdasági 
továbbképzés fontosságát. Foglalkozott a gazdasági oktatásban a 
szem léltetés fontosságával.

Az előadások élénk eszmecserére adtak alkalm at. Részben ezek
kel kapcsolatban, részben más tárgypontnál felszólaltak s értékes 
fejtegetéssel élénkítették  a közgyűlés m unkarendjét: Ludván Sán
dor, K ertai János, Tasnády Lajos, Késm árszky Gyula, Hugyecz 
György, Dex Ferenc, Zoller Sámuel, Siklósi Kálm án, Darida Károly, 
Gadányi János.

Felm erült az az elgondolás, hogy a jövőben az elnök tűzzön 
ki a közgyűlés szám ára vitatételt, amely valam i fontos kérdése a 
népoktatásügynek vagy egyesületi életnek s annak m egvitatása 
lenne a közgyűlés egyik tárgya.

A közgyűlés tám ogatásban részesíti özv. Szíj Jánosné lébényi 
folyamodót. Majd Zoller Sámuel javaslatára egy visszatért felvidéki 
evangélikus tanító  részére,, ki nehéz anyagi helyzetben van, műláb 
készíttetésére a rögtönzött gyűjtésen begyűlt 40 P -t 10 P -vel 50 
P -re  egészítette ki az egyesület. így  is szolgálni kívánta alapszabá
lyaiban rejlő célkitűzését: a rászoruló tanító testvérek tám o
gatását.

Indítványok során felterjesztésben kérte  a közgyűlés, hogy a 
felekezeti tanítók nyugdíjjáruléka a kedvezőbb állami járulék-fize
tés szerint szedessék be; a N éptanítók Lapja egyes tanítók szemé
ly ére  kedvező árban  biztosíttassák; Grieszhaber E. Henrik em léké-
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nek jegyzőkönyvben való megörökítését; D. Dr. Raffay Sándor 50 
éves lelkészi és D. Kapi Béla 25 éves püspöki jubileum a alkalm á
val történő üdvözlését is kim ondta a közgyűlés, valam int á tte tte  a 
K ántori rovat vezetőjéhez Koch István budai tanítónak a rovat 
vezetésére vonatkozó javaslatának kívánságait; a hátrálékos előfize
tési dijaknak az esperesek, az egyesületi elnökök ú tján  való szor
galmazását, eredm énytelenség esetében a februári számban a h á tra 
lékosok névszerinti k im utatását is elhatározta a közgyűlés. A h á tra 
lékos tagsági d íjaknak m egsürgetését a pénztárostól kérte. Meg
köszönte vitéz Szügyi Károly révfülöpi gondnok m unkáját s a jövő 
nyárra  vonatkozólag egy későbbi, tavaszi ülésen történő határozat- 
hozatalt m ondta ki. Tudomásul vette, hogy a bányai egyházkerü
leti . Tanítóegyesület — Darida Károly előadott akadályozó körül
m ényeire való tek in tette l — ' közgyűlést nem  tarto tt. Tudomásul 
vétte, hogy az Üdülőház saját kezelésbevétele a nehéz viszonyok 
s a nagy üzleti kiadások m iatt ez első alkalom m al eredm ényt nem 
hozott.

A pénztáros, számvevő, lapbizottsági elnök jelentéseit: Vár- 
konyi Endre, Dex Ferenc és Gadányi János terjeszte tték  elő s a 
fen t már jelzett hátralékokon k ívül m indenben bíztató képet tá r 
tak  a közgyűlés elé s jelezték, hogy az ügykezelés minden pénztár
nál, minden intézm énynél m intaszerűen pontos volt, javaslatukra 
a közgyűlés köszönetét szavazott az illető m unkásoknak s nekik a 
felm entvényt a szokásos- fenntartással megadta.

Délután 2 óra volt, amikor a közgyűlés véget ért. K itartó figye
lemmel kísérte azt a m egjelentek serege. A Himnusz hangjai adtak, 
záró keretet a nemzetnevelők egyesületi m unkájának, az evangé
likus tanítóság 1941. évi közgyűlési m egmozdulásának. Ügy érez
tük, hogy az egyesületi élet helyes iránya alkalm at adott m inden 
résztvevőnek arra, hogy vélem ényét kifejthesse s tapasztalatainak, 
elgondolásainak közlésével hozzájárulhasson az evangélikus nép
oktatásügy fejlesztéséhez, az egyesületi élet fellendítéséhez s a 
tanítóság érdekeinek ápolásához. M indezeken át pedig, úgy éreztük, 
nemzetépítő m unkát is végeztünk, m ert eszm éket v ita ttunk  meg 
s gondolatokat term eltünk a nemzetnevelő tevékenység körében, 
amivel szolgálni kívántuk egy közösségen, ha m indjárt egy kisebb 
közösségen át is a nagyobb közösség eszm ényeit, a nemzet szebb 
jövendőjét. Legyen ez a m unka áldott, term ése gazdag és gyüm öl
csöző m indnyájunk örömére s a jó ügy diadalára!

A Községi Tanítók Országos Egyesülete 1941 december 28-, 
29-, 30- és 31-én, a szokásos tanítói gyűlésekkel egyidőben, „Ism erd 
meg Budapestet“ tanulm ányi kirándulássorozatot rendez, m elynek 
keretében kerek képet nyú jt Budapest pedagógiai, kultúrális, ipari 
és gazdasági berendezéséről, valam int m egism erteti a főváros sajá
tos látnivalóit, megfelelő vezető ú tm utatása m ellett. Az egyesület 
akcióját a székesfőváros hatóságai —r élükön a főváros polgárm es
terével — m inden tekintetben tám ogatják. Így lehetővé válik, hogy 
a résztvevők szám ára m indenütt a legnagyobb kedvezm ényt b izto-
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sítsák, sőt igen olcsó szállásról is gondoskodhassanak. Az érdeklődő 
kartársak  forduljanak az egyesület elnökségéhez, Budapest, VI., 
A réna-ú t 136.

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület költségvetése 1942-re.
■

Bevétel
■

Kiadás

1. Pénztárm aradvány 1941-ről 41.60
2. Hátralékos tagdíjakból 546.—
3. Folyó évi tagdíjakból 150.—
4. Ü ti- és ellátási költségek 150.—
5. Elnökök, titkár, jegyző arcképes 

igazolványára t 206.66
6. Postaköltségek 50.—
7. Ev. Népiskola hozzájárulása 

vasúti bérlethez 60.—
8. Üdülőház 30.—
9. Adomány 50.—

10. Pénztáros tiszteletdíja 100.—
11. Nyom tatványok 25.—
12. Előre nem láto tt kiadásokra 245.94

Összesen: 827.60 827.60
Budapest, 1941 október 15-én.

Várkonyi Endre s. k. pénztáros.

Üdülőházunk költségvetése 1942-re.

Bevétel Kiadás

1. Pénztárm aradvány 1941-ről 448.43
2. Szobadíjakból 2100.—
3. Adományokból 150.—
4. Kiszolgálási díj 10% 650.— 350.—
5. Élelmezési díjak 5000.— 3600.—
6. Üdülőhelyi díj 208.50 208.50
7. 4°/o forgalmi adó 250.— 250.—
8. Államsegély 1696.64 1696.64
9. Gondnoknak 5°/o 365.—

10. Levelezés 55.—
11. Házm esternek 135.—
12. Mosás, szappan 110.—
13. Adóra 312.—
14. Adóra 1941-re 212.—
15. N yilvántartási lapok 10.—

Átvitel: 10.503.57 7304.14
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Áthozat: 10.503.57 7304.14
16. Felszerelés és tatarozásra 300.—
17. Biztosítás 117.—
18. Pótlás államsegélyhez

1941 és 1942-re 520.—
19. Üti- és ellátási költségek 50.—
20. Kam atra 175.11
21. Hirdetés, tájékoztató 30.—
22. K abinhelybérlet • 168.—
23. Gondnoknőnek 8% 568.—
24. Villanv 100.—
25. Hozzájárulás elnök vasúti

bérletéhez 30.—
26. Törlesztésre, előre nem láto tt |

kiadásokra 1141.32
összesen: 10.503.57 10.503.57

Várkonyi Endre s. k. pénztáros.

K Ö NYVISM ERTETÉS
(Folytatás.)

Lelkészek, vallástanító-lelkészek, diakonissza-nővérek, tanítók 
írták az egyes áhítatokat. Gyerm ek számára írn i nem könnyű fel
adat. Ez a kötet, ami állandó szolgálatra van szánva, kiem elkedik 
abban, hogy a történetek, az elm élkedések valóban a gyerm ek lelki
világához m érten, a gyerm ek nyelvéhez alkalm azott szövegezés
ben s az ő gondolkodási és érdeklődési köréhez simuló fogalmi kör
ben á llítják  a gyerm ek elé az igét. Élénkítik a m unkát az alkal
mazásul beleszőtt történetek, idézetek s más utalások, énekversek 
bibliai idézetek is a megrögzítés célját szolgálják, m int aranym on
dások. Néhol az illusztrációs mozzanat magába a m agyarázatba van 
beleszővé.

M egelevenítik a m agyarázatok a bibliái tq rténet mozgalmassá
gát, az elbeszélést cselekményszerűen. hozzák s így ébren ta rtják  a 
gyerm ek érdeklődését.

Mind az iskolai m unkában, mind a külön gyerm eki igeelmél
kedések eszközéül, tehá t magános használatra s olvasásra is nagy 
haszonnal alkalm azható az új Kicsinyek B ibliája s ha a további 
kötetek is évről-évre m egjelennek, négy éy m úlva állandó sorozattá 
válva hosszú időre m egadják a biztos eszközt a gyerm eki lélek 
evangélium i nevelőm unkájához és Isten országának építéséhez. 
A jánljuk olvasóink figyelmébe!

Színes papírlemezkorongokat és játékpénzeket hozott forga
lomba Bene Lajos (Budapest, VI., Hajós-u. 25. Radó-nyomda). Ezek 
a népiskola I .osztályában a szám olástanítást m egkönnyítik és ered
ményesebbé teszik. A színes papírlem ezkorongokból és játékpénzek
ből 1— 1 készlet ára  8 fillér. 10 készletnél kevesebbet sem a színes 
papírkorongokból, sem a játékpénzekből nem szállítható.
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Gyermek a lanton címmel a közeljövőben m egjelenik Kuszák 
István kartársunk versgyűjtem énye, mely egy hosszabb bevezető 
tanulm ányon kívül 86 m agyar költőnek a gyerm ekről írt — összesen 
160 — szebbnél-szebb költem ényét tartalm azza. Ez lesz az első 
versgyűjtem ény, m elynek egyedüli tárgya a gyerm ek s mindaz a 
kincs, titok, jövendő, amit a gyerm ek jelent. Pompás, gyönyörköd
tető olvasmány, m ert az emberi szív legm élyebb érzései szólalnak 
meg az egyes versekben, de em ellett — költők ihletett' szavával — 
intés, buzdítás s megszívlelendő útm utatás is mindazok számára, 
akik új nemzedék életrehívására, nevelésére, erősítésére hivatottak. 
Különös szeretettel ajánljuk a készülő könyvet evangélikus tanító
testvéreink szíves figyelmébe. Á ra előzetes m egrendelés esetén 3.60 
pengő. Bolti ára m agasabb lesz. M egrendelések Kuszák István gya
korlóiskolai kartársunk  címére (Sopron, M átyás király-u. 24.) kül
dendők.

Dr. Takács Gyula kir. tanfelügyelő: A népiskola igazgatása.
Az e címen összeállított gyakorlati útm utató alig két év leforgása 
a la tt három  kiadást é rt el. Bizonyítéka ez annak, hogy valóban nél
külözhetetlen m inden tanító, igazgató, iskolafelügyelő, gondnokság 
és iskolabizottság számára. A vall. és közokt. m iniszter is ajánlotta 
beszerzésre. Valamennyi egyházi főhatóság ugyancsak felh ívta rá 
a figyelmet. A tanügyi szaklapok is behatóan foglalkoztak vele. így 
lapunk is ism ertette annak idején az első kiadást. Most kerü lt piacra 
a harm adik, bővített kiadás, amely 100 címszóval 220 oldalra növeke
dett. A visszacsatolt iskolák szám ára kiváló munkaeszköz, m ert közli 
a mai napig m egjelent újabb rendeleteket az iskolák igazgatására 
vonatkozólag. Előszók és bevezetés után I. H atáridő napló, II. A ha
táridős ügyek intézőik szerint, III. A határidős ügyek intézése van 
felsorolva, m ajd részletesen az azonnali, félnaponként, naponként, 
egy napon belül, két, három, négy, öt napon belül s hetenként, nyolc 
napon belül, kéthetenként, tizennégy, tizenöt nap alatt, azu tán  ha
vonként s az egyes hónapokban elintézésre kerülő ügyeket sorolja 
fel. Függelék szól a tanszemélyzet ideiglenes minőségben teljesí
tendő szolgálata tárgyában kiadott rendeletekről, am elyek a segéd, 
helyettes és a szabadságon lévő. vagy beteg tan ító t helyettesítendő 
tanítók eddigi jogállását részben, az elnevezéseket pedig teljesen 
m egváltoztatták: I tt  találjuk  a visszacsatolt keleti és erdélyi te rü 
letek iskolái részére kiadott fontosabb rendeleteknek a népiskolákra 
vonatkozó részeit. Betűrendes tárgym utató  és előlépési k im utatás 
zárja be a könyvet. Valóban jó m unka ahhoz, hogy segítségével az 
iskola igazgatásával járó  teendőket pontosan, kellő körültekintéssel 
intézhesse el m inden tanitó. így a kezdő-tanitók. részére is kiválóan 
alkalmas és ajánlatos beszerzésre. A szerzőnél: Érsekújvár; Baross 
G ábor-tér 2. sz. a la tt kapható. Ára 3.50 P. S.

„Számolástanítás a népiskola VII. és V ili. osztályában.“ Irta : 
Bene Lajos. A fenti m unka Bene Lajos szám olástanítási vezér
könyveinek kiegészítője. A népiskola VII. és VIII. osztály tanítási 
anyagának az élettel kapcsolatos elm élyítésére, gondos feldolgozá
sára nyú jt tájékoztatást. Ära: 1 P 10 f. M egrendelhető a szerzőnél: 
(Budapest, VI., Hajós-u. 25. sz., Radó-nyomda.)

(Folytatása a borítólap 3—4. oldalán.)
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HIRCK
Az Országos Evangélikus Tanár- 

egyesület f. évi november hó 8-án tar
totta közgyűlését Budapesten. A nagy 
számban megjelent fővárosi és vidéki 
tagokon kívül megjelent a közgyűlé
sen Raffay Sándor, Kovács Sándor és 
Turóczy Zoltán püspök. Dr. Bánkúti 
Dezső elnöki m egnyitója után Má- 
lyusz Elemér egyet, tanár, r. tag tar
tott előadást: A mai német történetfel
fogás és a magyarság címen. Remport 
Elek titkári, Kilczer Gyula pénztárosi 
jelentést terjesztett elő. A közgyűlés 
előtt a szakosztályok üléseztek, ami
kor Losonczi Zoltán Böhm Károly lé
lektanáról, Veress Lászlóné a gazda
ságtan órákról, Bukovszky Ferenc a 
matematikában folyó szemléletről, Ver
mes Miklós pedig a középiskolai ké
miai kísérletekről tarto tt előadást. Köz
gyűlés után az intézetek látták ven
dégül a vidéki tagokat. A közgyűlésen 
az Országos Evangélikus Tanítóegye
sületet Gadányi János budapesti igaz
gató-tanító képviselte.

Kodály Zoltán levelével megindult ; 
az éneklő és zenélő iskolás gyerme- | 
kék első magyar zenei folyóirata, az j 
Éneklő Ifjúság. Megjelenik havonkint. j

Szerkesztik a jelen zeneélet kiváló 
írói az ifjúsággal együtt. Felelős szer
kesztő Kerényi György. Kiadóhivatal: 
XII., Margaréta-u. 2. Egyes száma ára 
30 fillér.

Kitüntetés. Szalkay I. Károly szent
gotthárdi tanítónak a kormányzó a 
nemzetvédelmi keresztet adományozta.

Tanyai pótlék a tanyákon működő 
tanító részére. Az állami költségvetés 
keretében 800.000 pengő vétetett fel a 
tanyai tanítók működési pótlékára. 
Tanyai tanítói körökben nagy meg
nyugvást hoz a tanyai tanítók külön
leges helyzetét méltányoló intézkedés, 
mint első lépés e kérdés rendezése felé.

Tejkonzerválás. A  Búvár novemberi 
száma írja: Nemrég új eljárást talál
tak fel a tej frissentartására. Acéltar
tályban, 6—8 atmoszféra nyomású oxi
génben és nem túlságos melegen a tej 
hosszú időn át fíissen marad. Például 
hatheti ilyen raktározás után is m ajd
nem olyan ízű, mint a friss tej. Érté
két azonban nagyon csökkenti, hogy 
az oxigén hatására a skorbutellenes 
vitaminja (a C-vitamin) tönkremegy. 
Később az íze is megváltozik; előbb 
élésztő-, majd avas-ízűvé lesz.

KÁNTORI ROVAT*»
Rovatunk jövője.

Lapunk idei évfolyam ának végén foglalkozzunk kissé rovatunk 
jövőjével. Tíz éve, hogy az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
a saját hivatalos lapjában helyet adott a kántori kérdéseknek; hét 
éve, hogy a hangjegym elléklet adását is lehetővé tette  az Egyesü
let. Sajnos, a takarékosság fokozott keresztülvitele folytán a hang
jegym elléklet terjedelm ét az 1938. évtől havi 4 oldalról 2 oldalra 
kellett csökkenteni; a lapok terjedelm ét korlátozó későbbi kor
m ányintézkedés folytán pedig kántori rovatunk  számára sem igé
nyelhettük  az addig rendelkezésre bocsátott havi 4 szövegoldalt.

Az Egyesület legutóbbi közgyűlése nagylelkűen megszavazta, 
hogy a kántori rovat szám ára ism ét m egadja a régi oldalszámot. 
Amidőn ezt a határozatot a kántorok és a rovat nevében hálásan 
megköszönjük, egyúttal rá  kell m utatnunk arra, hogy a te rjede
lem biztosítása csak az egyik oldala a rovat jövőjének. A másik 
oldal: a kartársak  részvétele a rovat feladatainak az elvégzésében.

* E rovat kéziratai dr. Gárdonyi Zoltán tanár címére (Bpest, IX., Ullöi-út 
121. sz.) küldendők.
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Köszönettel emlékezünk meg e helyen K e r t a i  János, K o c h  István 
és P e s k ó  Zoltán, valam int K a p i - K r á l i k  Jenő és S u l y o k  Imre 
munkásságáról, akik írásaikkal, illetőleg szerzem ényeikkel hozzá
járu ltak  a kántori rovat 1941. évi m unkájához. De hol m aradnak 
a többiek? M inden olyan írásnak, am elyik a kántorok érdekeit 
szolgálja és m ind tartalm i, m ind alaki szempontból elfogadható: 
helyet adunk a rovatban. Az elm últ év folyam án m i n d e n  beérke
zett cikket közöltünk. Ugyanez áll az egyházzenei beszámolókra 
is: m inden beérkezett m űsorról m egem lékeztünk a hangverseny
krónikában. Azt azonban senki sem kívánhatja, hogy be nem kül
dött m űsorokat ism ertessünk vagy neta lán  külön tudósítót küld
jünk ki m inden vallásos estre vagy tem plom i hangversenyre. Kér
jük  tehát a jövőben a m űsorok szorgalmasabb beküldését!

A hangjegy m elléklet szerkesztésében nem tehetünk  m inden
kinek a kedvére. Némelyek aggodalm ainak az eloszlatására be
jelentjük, hogy az 1942. év folyam án m ár nem közlünk több Gár
donyi-féle prelúdium ot. Azt azonban nem  tehetjük, hogy német 
m esterek m űveit közöljük, m ert a szerzői, illetve kiadói jog szabá
lyait szem előtt kell tartanunk . Aki ném et prelúdium okat akar, 
az hozassa meg m agának azokat a kiváló gyűjtem ényeket, ame
lyeket rovatunk, valam int a továbbképző tanfolyam  ism ertetett. 
A rra a m egállapításra, m intha a m ellékleteink „a legtöbb esetben 
használhatatlanok“ volnának, némileg rácáfol lapunk pénztári 
beszámolójának azon tétele, mely szerint az 1940. év folyamán 
hangjegyek eladásából 21 P  64 fillér folyt be, ami azt jelenti, hogy 
kétszáznál több kotta kelt el a m ellékleteinkből. Ha az idézett vád 
igaz volna, akkor a reform átus „Zeneközlöny“ sem vette  volna át 
oly gyakran a karénekeinket. A szerzői, illetőleg a kiadói jog szem- 
m eltartása arra  utal m inket, hogy elsősorban m agyar szerzők kar
énekeit közöljük. De ezt teszi indokolttá az esztétikai szempont is, 
m ert csak a m agyar szerző műve születik  a m agyar szöveggel; 
idegen m űre alkalm azott m agyar szöveg sohasem vezet tökéletes 
eredm ényre. Amelyik énekkarnak nehezek K api-K rálik vagy Sulyok 
kórusai, az énekelheti Kapi Gyula, K irchner Elek vagy Kárpáti 
Sándor ugyancsak általunk m ár régebben közölt darab jait. Egyéb
kén t jelezzük, hogy a jövőévi m ellékleteinkben bőséges helyet 
adunk könnyű két- és három szólamú egynemű karoknak.

Szeretettel kérjük kartársainkat, hogy kívánságaikkal egyene
sen dr. Gárdonyi Zoltán tanárhoz forduljanak, aki a helyi igé
nyeknek és az egyházi zene egyetemes szem pontjainak az egybe
vetésével m indent meg fog tenni, hogy a kántori rovat betölthesse 
a feladatát.

*

Megvalósul-e a kántori szakfelügyelet ?
Irta: Kertai János (Kőszeg).

Az evangélikus egyházi zene szintjének fejlesztése a hivatott 
magasképzettségű zenészeinken kívül kétségtelenül a kántoroktól 
is függ. Nem titok, hogy a gyülekezeteinkben működő orgonások
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közül igen sokan megfelelő előképzettség és önképzés hiányában 
csak gyengén tud ják  szolgálni a reá juk  bízott kötelességet. Ez az 
erőtlenség igen meglátszik az istentiszteletek zenei részén. Éppen 
a kántori rovatban megjelenő cikkeknek a feladata kántorainkban 
felébreszteni a kötelességtudatot, b iztatást adni az önképzésre és 
tanáccsal szolgálni a gyengéknek, irányítást adni a jó úton hala
dóknak. A nyáron Budapesten rendezett kántori tanfolyam  pedig 
szemléletes módon nyújto tt segítséget az egyházi m uzsikáért lel
kesedő és áldozattól sem félő kántoroknak. Hisszük, hogy a kicsiny 
csapatot legközelebb az érdeklődők nagy serege követi, s a szerény 
kezdet után egy széleskörű, rendszeres továbbképző m unka fej
lődik ki.

Éppen azok a lelkes munkások, akik a tanfolyam ot életr.e- 
hívták, továbbá a hallgatók és előadók között lefolyt bizalmas 
beszélgetések vetették  fel a szakfelügyelet kérdését is, m ondván, 
hogy határozott lendületet jelen tene egy irányító, tanácsadó szerv 
létesítése, mely összekötő kapocs volna a h ivato tt vezetők és a vidé
ken működő, m agukra hagyott kántorok között. Tehát nem  is 
annyira felügyeletről, m int inkább tám ogatásról és irányításról 
volna szó.

Egyházmegyénként, vagy a szükséghez képest két-három  egy
házm egyét összevéve, egy-egy képzettebb kán tort bízna meg az 
egyházmegye vezetősége. Az ő gondja lenne az esperesség terü le 
tén  működő kántorok tám ogatása és szaktanáccsal való ellátása.

A dolog term észetéből következik, hogy ezt a tisztet díjazás 
nélkülinek kellene tekinteni, m ert hiszen maguk a kántorok sem 
kapnak a legtöbb helyen m unkájukért ellenszolgáltatást. (Ez talán  
a gyarló szolgálatuknak a legkézzelfoghatóbb m agyarázata; nem 
lehet valakitől a kötelességteljesítésnek a fokozását követelnünk, 
ha azért nem fizetünk.) A tanácsadónak a gyülekezetekbe való 
esetenkénti kiszállásával járó  útiköltséget az illető gyülekezet 
viselné.

A szakfelügyeletnek ez a m ódja az egyetemes énekügyi és 
liturgiái bizottságoknak f. é. nov. 4-én ta r to tt együttes ülésén is 
szóbakerült és meleg fogadtatásra talált. A zenészeti szakbizottság 
ki is' dolgozza a felállítandó új egyházi intézmény m unkatervét 
és a legközelebbi ülésen kerül m egvitatásra.

Mi, működő kántorok, eszményi szempontból nézve a kérdést, 
örömmel köszöntjük a gondolatot, de istentiszteleteink egyház
zenei szolgálatának a fellendülését mégis elsősorban a kántori 
m unka megfelelő anyagi értékelésétől rem éljük.

*

F oly óiratszemle.
„Katolikus Kántor“, 1941 aug. —  Veress Endre a m agán- és 

m ássalhangzóknak éneklés közbeni képzéséről ír. — Szalay Lajos 
4 új, ill. á tép íte tt orgona leírását közli. 6— 15 játékú, haladó szel
lem ű diszpozíciók. — M elléklet: a m ájusban lezajlott egyházzenei 
hét 22 oldalas beszámolója. — (Szept.) Veress E. az énekkari hang-
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képzéssel kapcsolatban rám utat arra, hogy az énekszöveg kiejtése 
beszédszerű legyen, ne válasszuk el erőszakosan az összetartozó 
szavakat, óvakodjunk a „hehezés“-től. —  Melléklet: énekkari tan 
menet, különös tek in tette l a kezdő énekkarokra az iskolánkívüli 
népművelés keretében; összeállította K erényi János. — (Okt.) 
K irály László „A délvidék beszámol“ c. írásából m egtudjuk, hogy 
a Délvidéken az elcsatolás ideje a la tt nem  annyira a kántorság 
javadalm azása, hanem  inkább a kán to ri utánpótlás és szakszerű 
képzés terén  voltak hiányok. — Veress E. néhány énekkari hang- 
képzőgyakorlat-m intát közöl. — (Nov.) Sasvári József a ceglédi róm. 
kát. tem plom  új három m anuálos, elektropneum atikus orgonáját 
írja  le; ismét egy orgona, m elynek van  hátpozitívja. — Érdekes 
győri hírek: a Győri Palestrina Kórus 10 éve m űködik; karnagya, 
Halmos László, a Győri Ének- és Zeneegylet vegyeskarával m in
den hó 3. vasárnapján a nagyközönség számára nyilvános ének
órákat tart, m elyeknek anyaga: népdalok, kánonok, könnyebb
kórusok éneklése és zenei kérdések megbeszélése.

„Magyar Kórus“, 43. szám. — Deák-Bárdos G yörgy „Egy k a r
vezető naplójából“ címmel azokról az énekkari tagokról ír, akik 
azon a címen, hogy ők a szólam ukat m ár úgyis tud ják , ki akarják  
vonni m agukat az egész kórus állandó, együttes m unkájából. 
R ám utat továbbá arra, hogy az énekkari m unka keretében m ily 
fontos szerepe van % zenei ízlés fejlesztésének. — Bárdos Lajos 
ism erteti Zalánfy Luther-énekeit. Szerinte a ritm ikus éneklést 
jobban előmozdítaná a m éretegységenként (nem pedig a dallam  
ritm usával együttesen) haladó basszus, amit Bárdos „vezénylő 
b asszusának  nevez. — M ellékletül Bach egyik ko rá ljá t közli a lap 
Raics István szövegével. Olvasóink figyelmét fe lh ív juk  az ugyan
csak m ellékletül adott két Bárdos-kórusra; az „Aranyszárnyú 
angyal“ három szólamú egynem ű kar, a „Betlehem, Betlehem “ 
pedig kétszólamú, de valam ivel több m unkát ad a karnak. M ind a 
kettő  karácsonyi kórus.

„Musik und Kirche“, 1941. m áj.—jún.) — Söhngen O.: Reger 
Max és az egyházi zene fejlődése. B ár apja katolikus tanító volt, 
mégis Reger nevéhez fűződik az evang. egyházi zenének, m int tel
jes értékű m űvészetnek a m egújulása, valam int az orgonazenének 
régi megbecsülésébe való visszahelyezése. Ha Reger művei szoro
sabban kapcsolódnának a litu rg iába  és orgonaszerzeményei nem  a 
rom antikus orgona szám ára készültek  volna, akkor azt lehetne 
mondani, hogy az evang. egyházi zene m egújhodása az ő m űködé
sével kezdődik. — Honem eyer K.: Zene és istentisztelet. E llen tét
ben Deter E. felfogásával, a cikkíró  a liturgikus zenét lu theri ala
pokra kívánja visszavezetni s így helytelennek ta rtja  a liturgikus 
énekeknek korálversekkel való helyettesítését (pl. az „Am en“-nek, 
m int a „Mi A t y á n k . . . “ korái utolsó versének a beállítását); ezt a 
—  szerinte helytelen — gyakorlato t ugyanaz az in tellektualista 
szellem hozta létre, am elyik elsorvasztotta a papnak az o ltá r előtt 
való éneklését. — A „K irchenchordienst“ c. részből azt a cikket 
em lítjük meg, am elyik egy közepes nagyságú gyülekezet ének
kari m unkájának a háborús viszonyok közti alakulásáról szól.
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A virágzó vegyeskari m unkát a férfitagok hadbavonulása fo lytán  
a női kar folytatta. M inthogy a régi karirodalom  a női kar szám ára 
alig tartalm az anyagot, ezért m odern szerzők m űveivel kellett fog
lalkozni s ez m inden tekintetben fejlesztő hatással volt a kar m un
kájára. — A lap boríték ján  a Bárenreiter-kiadónál m egjelent refor- 
m áció-em lékünnepi karénekek jegyzékét találjuk. — (Júl.—■ aug.) 
Bachm ann Fr. megemlékezik a németországi harsonakarok nem 
rég elhunyt szellemi vezéréről: Kuhlo J. lelkészről. Klasszikus, 
XVI—XVII. századi szerzők korálletétjeit hangszerelte meg az egy
ségesen B-hangolású szárnykürt-tenorkürt-bom bardon összeállí
tásra, egységes (hangzás szerinti) írásmóddal. — G urlitt W. a Bach- 
irodalom kiváló m űvelőjéről, Schering Arnoldról ( |  1941) írt mél
tatást. A kisebb közlem ények során utalás tö rtén ik  arra, hogy 
a legtöbb orgona ko tta tartó ján  elnyűtt, elrongyolt hangjegyek 
éktelenkednek. A m agdeburgi püspökségben ezen úgy segítettek, 
hogy az egyházközségeket évi 20 m árka k iutalására utasították, 
amiből az orgonás szám ára a hivatalosan összeállított kottajegyzék 
alapján lehet vásárolni. —  A „K irchenchordienst“ c. részben 
Schm idt F. rám utat arra, hogy az énekkari hangképzéssel m ár csak 
azért is kell foglalkozni, m ert az Isten házában megszólaló zenének 
m inden vonatkozásban, tehát az énekhangok kim űveltségében is 
kifogástalannak kell lennie. — Hangjegym elléklet: „Singet ein neues 
Lied“ m otetta  három szólamú vegyeskarra, küt hegedűre (vagy 
fuvolára) és kontinuóra (orgona és gordonka) Staden J.-tó l (1581—  
1634). — A lap borítékján a kiadó felsorolja a nála m egjelent ara
tási hálaadó ünnepi és egyéb őszi ünnepekre alkalm as ének- és 
zenem űvek jegyzékét.

„Zeneközlöny“, 1941. aug. —  Szabó Gyula a kántor egyház
társadalm i feladatait a következőkben foglalja össze: az énekkari 
tagok belmissziói irányítása, a kántor egyéni zenei és szónoki szerep
lése a gyülekezeti élet keretében, a kántor a lelkipásztor m unka
társa. — A hangjegym ellékletből Sonkoly István „M átyás szobrá
val szemben“ c. három szólamú férfikarát em lítjük meg. —  (Szept.) 
Vélemények a „Hozsánna“ és „H alleluja“ c. gyűjtem ényekben 
közölt énekekről. Reform átus ré sz rő l. ma m ár világosan kim ond
ják, hogy e gyűjtem ények számos darabja sem szövegi, sem zenei 
szempontból nem  állja meg a helyét „az Ige m érlegén“. — A hang
jegym ellékletben Ham ar Gyulának, K irchner Eleknek és egy 
ném et szerzőnek a kórusaival találkozunk, m elyeket a „Zeneköz
löny“ lapunk régebbi hangjegym ellékleteiből vett át. — Az októ
beri szám közli a M agyar Protestáns Irodalmi Társaság egyház
zenei és himnológiai szakosztályának okt. 28-ra kitűzött felolvasó 
ülésének a tárgyrendjét, ú. m.: A rokháty Béla „Történetiség és kor
szerűség“, V ikár Sándor „Az iskolai énektanítás, m int az egyházi 
zenei nevelés eszköze“ , dr. Gárdonyi Zoltán „Protestáns énekkari 
irodalm unk“, Kosa György „Bach J. S. zongoram űvei“ , végül 
Peskó Zoltán „A kor álelőjátékok a liturgiában“. (Csak m ellékesen 
jegyezzük meg, hogy az érdekes és tanulságos előadásokat nagyon 
kevés evang. egyházzenész hallgatta  meg!) G.



Előzetes tájékoztatás. Pedagógusok és szülők körében nagy é r
deklődésre ta rth a t szám ot az a vers-gyűjtem ény, am elyet Kuszák 
István, lapunk  rovatvezetője állíto tt össze és a soproni Frankenburg 
Irodalm i K ör kiadásában hagyja el a közeljövőben a sajtót. Címe: 
G y e r m e k  a l a n t o n .

E gyűjtem ény irodalm unk régi és legújabb képviselőinek a 
gyerm ekről, illetőleg a vele kapcsolatos gondolatkörből vett leg
szebb költem ényeit foglalja magában.

Ilyen  gyűjtem ény m ég a m agyar könyvpiacon nem  jelent meg. 
E bokréta  150 költem énye m inden bizonnyal nagy gyönyörűséget 
szerez az olvasónak és e m ellett hozzájárul a gyerm ek értékének 
tudatosításához s a gyerm ek irán ti szeretet és felelősségtudat m é
lyítéséhez.

A m ű tartalm a:
1. A  Frankenburg  Irodalm i Kör ajánlása.
2. Bevezető tanulm ány Kuszák Istvántól.
3. Közel száz m agyar költőnek összesen másfélszáz verse és 

népköltészetünknek néhány idevágó értékes alkotása.
4. Jegyzetek: a költők neve, születési (halálozási) évének m eg

jelölése s am a m űvének feltüntetése, amelyből a közölt költe
m ény való.

5. Tartalom m utató.
A sajtó  alatt álló könyvujdonságra azzal h ív juk  fel lapunk 

olvasóinak figyelmét, hogy okt. 1-éig történő m egrendelés esetében 
a m űvet olvasóink kedvezményes, előfizetési árban —  3—4 pengő 
között —  szerezhetik meg.

Az új könyvnek nem csak gyerm ekirodalm i szempontból van 
jelentősége, hanem  gyakorlati alkalm azás terén  m int szavalókönyv 
is nagy szolgálatot tesz iskolai, társadalm i stb. ünnepélyek ren 
dezőinek.

Előfizetésre jelentkezések Kuszák István címére, Sopron, Má- 
tyás-k irály-u . 24. küldendők.

Vizsgák és évzáróünnepélyek az elemi iskola I—VIII. osztá
lyában. összeállította: Tóth Nándor igazgató-tanító, iskolafelügyelő. 
Szeged, M agyar Ünnep könyvkiadóvállalat kiadása, á ra  3.— P. Az 
újabb helyes pedagógiai irányzat a régi vizsgák helyett a vizsgái 
évzáróünnepélyt helyezi előtérbe. Ezt kívánja tanügyi felsőbbsé
günk is, valam int a T anterv  és U tasítás szelleme. A régi hosszadal
mas leckem ondásszerű feleltetés h e lye tt összekapcsoló s az iskolai 
m unka széles terü letén  áthaladó, á ttek in tést nyújtó  ünnepies be
m utatót kell rendezni az évzárás alkalm ával. Nem m inden tanító  
gyakorlott abban, hogy különösen nagyobb előkészület nélkül, 
csak úgy kapásból, hű és érdekes, vonzó képet tudjon rajzolni szó
rakoztató s a szülőket is kielégítő form ában az egy évi m unka te rü 
letéről. E bben a m unkában nyú jt nagy segítséget Tóth Nándor 
könyve. Az I. osztálytól a VIII. osztályig m inden fiú- és leányosz
tá ly  szám ára találunk benne vizsgái tervezeteket s közöl ilyent az 
osztatlan iskolákra is. A tervezetek a helyi viszonyok szerint módo
síthatók. Ú tm utatással, versekkel, beszédekkel is szolgál s egy 
páros je lenet is van a könyvben. B ár ism ertetésünk — a könyv 
késői m egérkezése m iatt — a tanévzárás utáni időre m aradt is, 
mégis szolgálatot kívánunk tenni azzal, hogy tanító társaink figyel
m ét e gyakorla ti értékű s jó pedagógiai készültséggel összeállított 
m unkára felhívjuk. S.



NYÁRI MENETREND
Idő Honnan ?

7 ó 40 p személyv. Szombathely
13 „ 13 „ gyors Pécs-Nagykanizsa
21 „ 23 „ személy Nagykanizsa

9 ó 42 p személy Wien
14 „ 37 „ Wiener-Neustadt
16 „ 03 „ W ien
19 „ 10 „ »»

20 „ 05 ,. Wiener-Neusfadt

idő Hova?
5 ó 22 p személyv. Szombathely

14 „ 06 „ gyors Nagykanizsa-Pécs
19 „ 25 ,. Szombathely

4 ó 31 p személy W ien
6 „ 29 „ Wiener-Neustadt

12 „ 47 „ >»
17 „ 02 W ien
20 „ 42 „ „

Garab József könyvnyomdája, könyvkötészete, Cegléd.
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