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Szerkesztői üzenetek.
Az E v a n g é l i k u s  N é p i s k o l a ,  ez újév mesgyéjén, minden jót kiván 

hűséges olvasóinak, de egy kis merényletet is tervez a pengőt rejtegető bugyel- 
lárisok ellen. Ne vegyék ezt rossz néven tőle, mert szegény igazán Dem tehet 
róla. Ha a finánciák hatalmas intézője nem tette volna kötelezővé a pengőszá
mítást, mi sem szálltunk volna le a milliók szédítő Mont-Everest-jéről. így azon
ban kénytelenek vagyunk kisebb arányokhoz alkalmazkodni és az előfizetési díjat 
is ezekhez mérten megállapítani. Ezentúl tehát nem 60.000 K lesz az évi előfi
zetés, hanem csak 5 p e n g ő  ; a félévi pedig még kevesebb, mert ez — szinte 
hihetetlen — de csak fele annyi lesz !

Igaz, ha ceruzát vesznek kézbe, akkor maguknál a 60.000 K 4'8 pengőre 
kuporodik össze. Én azonban azon nézete» vagyok, hogy az, aki erre a célra 
4-8 pengőt szán, 5 előtt sem torpan meg. 20 fillér a különbség; mi ez egy 
magyarnak?! Ezt az enyhe árdrágítást ne boszulják meg a szerkesztőn azzal, 
hogy a kiadónál nem rendelik meg a lapot!

A kiadónak egy másik kérését is közvetíti a szerkesztőség. A múlt évről 
még 87-en vannak restánciában, potom 3.190.000 koronával. Tessék csak 
elgondolni, mit jelent a kiadónak ezen összeg hiánya? Ezt a mankót a magáéból 
kellett pótolnia és ennek természetesen a szerkesztő adja meg az árát. Azért 
kérjük, hogy mindenki, akinek csak módjában áll, k ü l d j e  be  m i n d j á r t  
az e g é s z  é v i  ö s s z e g e t ,  mert akkor a múlt évi hiányt is könnyebben 
fedezzük és a kézbesítésért is kevesebbet fizetünk.

N ó g r á d - H o n t  megye. Felkérjük a nógrád-hont megyei kedves kartár
sakat, hajtsák végre egyházmegyéjük közgyűlési határozatát és rendeljék meg 
minden iskola számára az Evangélikus Népiskolát. A lapot a rendelkezésünkre 
álló jegyzék alapján, az összes címekre elküldöttük.

I p o l y v e c z e ,  L n l l a .  Ide is elment. Az előfizetés ára rajta van a cím
lapon.

E. S á n d o r .  Az lett volna szokatlan, ha pontos időben eljött volna. Meg
lásd D. még a saját temetéséről is lekésik'

V. I s t v á n .  Azt soha sem hittem volna, hogy Prothos oly készületlenül 
itthagyja e sártekét. Hiszen mindent jól megfontolt előbb és azután cselekedett. 
Most is bizonyára csak azért halt meg, mert a guta ütötte meg hirtelen és nem 
volt ideje, hogy előbb alaposan meggondolja a dolgot. De akárhogy volt, — 
legyen édes a pihenése!

E. K á r o l y n a k  és többeknek. Már ismételten jeleztük (legutóbb kibo
csátott felhívásainkon is), hogy a jóléti intézményeinknek szóló küldemények 
nem hozzám, hanem C e g l é d r e ,  K i s z e l y  J á n o s  igazgató-tanító címére 
irányítandók.

E l n ö k  u r a k !  Múlt évi szeptember hava nagy változásokat idézett elő. 
Sokan nyugalomba vonultak és ismeretlen helyre költöztek. Uj kollegák foglalták 
el helyeiket. Mindezekről a változásokról a szerkesztőség szives értesítést kér. 
Tucatszám jönnek vissza a felhívások, de lappéldányok is azéit, mert a címzett 
„ismeretlen“, „meghalt“, vagy „elköltözött“ —, vagy azért is, mert az utolsó 
postát, vagy megyét nem közölték velünk.

K i m u t a t á s .  A soproni evang, tanítóképzőben létesítendő emléktábla 
céljaira még a következő összegek folytak be december 27-ig: Nitschinger János 
30.000, Horváth Károly 100.000, Glatz Lajos 50.000, Tolnay Pál 100.000, Karner 
Frigyes 20.000, özvegy Tóth Mártonná 100.000, Scherer János 50.000, Hamar 
Gyula 118.000, Stötzer Frigyes 100.000, Hoffmann Károly 100.000; eddig tehát 
összesen 3,038.681 K. 6
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Feladataink.
Mindenek előtt boldog új évet kívánunk folyóiratunk minden ked

ves olvasójának! Nyerjenek teljesülést mindazok a titkon dédelgetett 
kívánságok, melyek az elmúlt évben csak kívánságok m aradtak és ölt- 
senek testet azok a csillogó Ígéretek is, amelyekkel eddig hitegettek 
bennünket- Tegyék meg sorsunk intézői is kötelességüket velünk 
szemben és mi is megtesszük, amire elköteleztük magunkat!

Ez új év mesgyéjén, mielőtt előre lépnénk, elébb szemlét kell 
tartanunk azon kötelezettségek, illetve feladatok sorozata felett, me
lyeknek teljesítése és megoldása elől, legvitálísabb érdekeink veszé
lyeztetése nélkül, ki nem térhetünk.

Mik volnának azok?
Ez évben tartjuk  meg a Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresz- 

szust. Ez egy új és örökké emlékezetes epochának hajnalpirkadá- 
sát jelentheti tanügyünk történetében. Mi tanítók voltunk a kezde
ményezők, ebből tehát az következik, hogy nekünk is teljes mértékben 
kell kivennünk részünket a kongresszus munkájából. Ott a mi aka
ratunknak, a mi törekvéseinknek, a mi célkitűzéseinknek is kell ér
vényesülniük. A tanítói érdekek védelmének jegyében kell majd a 
közös tanácskozásnak lezajlania. M elléktekintetek által nem enged
hetjük ideális törekvéseinket elhomályosítani, épen azért olyan kér
déseket viszünk a legkompetensebb fórum elé, amelyeknek közmeg
elégedést keltő és megnyugtató elintézése nélkül, nem lehet többé na
pirendre térni. Olyan kérdések ezek, melyek elvenünkbe vágnak, 
melyek alapfeltételei egy szebb jövendőnek, melyek m ellett tehát 
érzéketlenül el nem haladhatunk, amelyeket meg kell oldanunk, ha 
elveszni nem akarunk!

Ilyen kérdés a tanítóknak főiskolai képzése is. Nem a jelen, nem 
a ma vétette felszínre. Az ötödik egyetemes tanítógyűlés óta egyik 
állandó programimpontja az ország tanítóságának. És ne gondolja 
senki sem, hogy azért vettük fel tárgysorozatunkba, mert hiúságunkat 
kívánjuk vele legyezgetni, hogy presztízsünket emeljük, állásunknak 
megkülönböztetett tiszteletet biztosítsunk. Nem! Sokkal mélyebbre 
ható okok állították homloktérbe! Tanítóképzésünk elm aradt tá rsa 
dalmunk fejlődésétől s azért a haladó társadalom  kultúrigényeinek 
szolgálatára erőtlen. Nem tudott lépést tartani az idők haladásával, 
pedig bizonyos fokig meg kellett volna azt előznie. Itt tehát törvény
szerűségek hatnak, a kor szelleme parancsol és a fejlődést mi sem 
akadályozhatja haladó útjában. A zért azok, akik ezen semmiféle ha
talommal többé le nem szerelhető törekvésünk ellen hadba szállnak, 
csak szélmalomharcot vívnak és kudarcot vallanak. Ez bizonnyal igaz.

Egyedül a tanítóság érezte meg az idők méhében rejlő nagy vál
tozást és látta tisztán a nép művelésének korszerű föltételét a közép
iskolai érettségire alapított tanítóképző főiskolában.

Egyik főfeladatúnk legyen tehát a rendelkezésünkre álló, gazdag 
arzenálból összegyűjteni mindazokat a megdönthetetlen érveket, me
lyeknek súlya a la tt minden önérdeknek, gáncsnak, előítéletnek, el-
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fogultságnak, szükkeblüségnek és rosszindulatnak össze kell roppan
nia.

Hangsúlyozom, a napirendről többé ez a kérdés le nem kerül. 
Ha mi elejtenők is, visszatérne magától, talán  ép oly hívatlanúl, mint 
ahogy jött, de annál követelőbb alakban. A tudomány kincseit elő
lünk féltékenyen elzáró Szézám kapujának, csikorogva bár, de előbb- 
utóbb ki kell nyilnia.

Egy másik, talán még súlyosabb feladat elé állít bennünket egy
házunkhoz való jogviszonyunknak a rendezése. Itt is, látszat szerint 
még igen sok akadály tornyosúl önzetlen és becsületes törekvéseink 
elé. Mi felkínáljuk forrón szeretett egyházunknak munkakészségün
ket, tehetségünket, tudásunkat minden utógondolat és minden önös 
cél nélkül. Semmi mást nem akarunk, csak egyházunk jövőjén aka
runk építeni, annak boldogulását akarjuk előmozdítani. Szóval dol
gozni akarunk egyházunkért, hogy felvirúljon, ismét nagy és tisztele
tet parancsoló legyen! Ehhez pedig az egyház adjon módot és, alkal
mat és ne zárjon ki bennünket az alkotó munkából már azért sem, mert 
nincs, aki minket pótolhatna, a munkát helyettünk végezhetné. Ön
maga és jövője ellen vétene az egyház, ha alkotmánya sáncai mögé 
nem fogadná azokat, akik veteményes kertjé t gondozzák. Nemcsak 
számbeli súlyunknál, de azon felbecsülhetetlen értéknél fogva is, 
melyet képviselünk, teljes tisztelettel bár, azonban hajlíthatatlan aka
rattal ragaszkodunk a memorandumunkban felsorolt minimális kíván
ságaink teljesítéséhez.

Ha az ez évben esetleg összeülő zsinat törvényhozó testületé régi 
alárendelt helyzetünkből nem emel ki bennünket, vagy csak egy-két 
jelentéktelen engedménnyel intézné el a tanítóságot, ha ahelyett, hogy 
örömmel tárná ki előttünk az Egyházalkotmány kapúit és hellyel kí
nálna az egyházi kormányzat minden fokozatán: akkor nem lesz áldás 
a munkáján. Akár meg se kezdje, mert előre megjósolhatjuk, hogy 
rólunk és nélkülünk egyházunk azt a teherpróbát meg nem állja, 
melynek a változott, lehetetlen viszonyok alávetik. A  mi feltétlenül 
önzetlen, minden önbálványozást kizáró, tehát odaadó, lelkes közre
működésünket, az egyház, már saját jól felfogott érdekében sem 
utasíthatja el magától. Inkább mindent el kell követnie, hogy a ta 
nítóságot céljainak megnyerje és el ne kedvetlenítse. Hogy pedig 
némi okunk van attól tartani, hogy súlyos következményekkel járó 
csalódás érhet bennünket, azt sejteni engedik a nyomtatásban nem
rég megjelent törvényjavaslat-tervezetek is.

Mindaz, ami ezekben ránk vonatkozik, nagyrészt csak megrög
zítése a régi állapotnak és kiütközik belőlük a törekvés, hogy a tanító
ság ne nyerjen jelentőségének és számbeli súlyának megfelelő kép
viseletet az egyházkormányzat összes ágazataiban. Kitűnik ez külö
nösen az egyház iskoláiról szóló javaslatnak 51. §-ból, mely csak egy
házmegyei és egyházkerületi tanítóegyesületek szervezését ta rtja  szük
ségesnek, de a legmagasabb szervezetről, az Országos. Evangélikus 
Tanítóegyesületről, melynek alapszabályait a kormányhatalmon kívül 
az egyetemes egyház közgyűlése is jóváhagyta: még csak tudomást
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sem vesz. Talán azért, hogy ezen a címen ne jussunk nagyobb kép
viselethez? De ezt fel sem merjük tételezni! Mert ha így volna, már 
most kellene felemelnünk tiltakozó szónkat ezen semmivel sem indo
kolható szándék ellen.

Egyik főfontosságú feladatunk tehát az egyházhoz való jogviszo
nyunknak igazságos és lelki megnyugvást keltő rendezése kell, hogy 
legyen.

Harmadik feladatként jóléti intézményeinknek megvalósítása le
begjen szüntelenül szemünk előtt.

Hogy közös akarattal, erős elhatározással mire képes a tanítónép, 
annak már sokszor és sok fényes jelét adta. Áldozatkészségének oly 
impozáns megnyilatkozásait láttuk már, hügy nem kell kudarctól ta r
tanunk, ha nagyobbszabású szociális feladatok megoldására vállalko
zik. — Tehát Isten nevében és tétovázás nélkül munkára!

Megörökíthetjük neveinket olyan intézményekkel, melyekért még 
késő utódaink is áldani fognak, Áz alkotással járó magasztos érzés
nek boldog osztályosává pedig mindenki lehet, aki legönösebb céljai 
szolgálata mellett egy kissé a közre, társaira is gondol és azoknak is 
juttat néhány morzsát abból amiről lemondhat, — Hogy a magunk 
megsegítésének szükséges volta, mennyire áthatotta a tanítóság ösz- 
szességét, annak eklatáns példájá t szolgáltatják katholikus kartár- 
saink. Ha elolvassuk országos egyesületüknek évi jelentését, igazi 
csodálattal tölt el em elkedett gondolkodásuk és szociális téren kifej
tett munkásságuk. Becsvágyuk hatalm as szociális alkotások létesíté
sében nyer kielégülést. Rövid néhány esztendő alatt e téren olyant 
produkáltak, amire a tanítóságot, hasonlítlanúl kedvezőbb körülmé
nyek közt is képtelennek hittük volna. De az ő szótárukban hiányzik 
a  szó: lehetetlen! Példájukat követik merész lendülettel a református 
testvérek is. Három helyen építenek m ajd gyógyszanatóriumoí, üdü
lőházat és nemcsak gyógykezelíetési, hanem temetkezési segélyt is 
nyújtanak egyesületük rászorúlt tagjainak.

És mi ne vegyünk részt a nemes versenyben? Mi, akik akár
hányszor kezdeményezők voltunk? Csak mi ne akarjunk magunkon, 
megrokkant társainkon, özvegyeinken, árváinkon segíteni? Elhigy- 
jem azt?

Kedves testvéreim! Még sohasem csalódtam bennetek!
. Ne riadjatok vissza a feladat és ezzel kapcsolatban az áldozat 

nagyságától most sem! A szívetekre hallgassatok és azon át gondol
kodjatok! Legyetek méltók lutheránus voltotokra! És cselekedetekkel 
bizonyítsátok, hogy azok vagytok!

Krug Lajos.

A tanító az egyházmentés szolgálatában.
Iita: Lehotzky Igor, ev. tacító.

A tűzvész és az árvíz az emeberi életnek és az emberi élet mun
kássága gyümölcsének: a vagyonnak egyik  ̂ legnagyobb ellenségei. 
Tűzvész és árvízveszedelem idején az őrtállók meghúzzák a vész-
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harangot, figyelmeztetvén embertársaikat a veszedelemre és a segít
ségnyújtásra. Evangélikus Sionunk fedelébe már belekapod a tűz, 
falait az árvíz piszkos hullámai már nyaldossak; az ortallok: egy
házunk legjobbjai már meghúzták a vészharangot, figyelmeztető hang
juk messzire hallszik: evangélikusok, hittestverek veszélyben az ősi 
Sión segítsetek! Minden hithű evangélikusnak, különösen pedig az 
egyház alapvető munkásának, az evangélikus tanítónak a lege,sok 
között kell lennie a mentés munkálatánál A tanító megtette köteles- 
sédét a múltban, fáradhatatlanúl dolgozik az egyhazepites m unkájá
ban a jelenben, sziklaszilárd hittel végzi az egyhazmentes m unkáját

3 ]°H ogy azonban munkánk öntudatos, célravezető és eredményes le
gyen, ismernünk kell a veszélyeket, amelyek egyhazunkat alapjaiban 
tám adták meg s ismernünk kell a módokat es eszközöket melyekkel 
a mentés munkáját megindíthassuk s Isten dicsőségére befejezhessük. 
Akadémikus értékű kijelentések, szónoklatok itt nem hasznaihatnak; 
itt dolgozni kell bátor szívvel és erős hittel. . . .  ,

Már aháború előtti időben bizonyos dekadencia ,elentkezett a hit
életben; a háború s az utána való forradalmak verrel s alkohollal á t
itatott borzalmai felébresztették az emberben szunnyadó állatot. 
Cmda-e hodv fékevesztettségében emberi méltóságáról megfeled- 
kezve, mindent sárbatiport ami szent volt előtte: a vallást, az egy
házat, az Istent, a hazát. És az emeben lelek meg ma sem a alta 
meg á konszolidáció útját, milliók és milliók bolyongónak önmagukkal 
s mindennel meghasonlottan a világban. Ezeket kell nekünk vissza
vezetnünk az Istenhez s megtalálni számukra a helyet anyaszentegy-

hazunkban. ^  yházmentés munkáját három helyen végzi: az isko
lában az egyházban és a társadalomban. Mind a három helyen vég
zett m unkánlk szorosan egybe kell kapcsolódnia, harmonikusnak kell

lennNem feladatom az iskolai munkának fejtegetése Csak annyit: ne 
legyen az csupán a Ä  m ^

** utravalónak Ha evang. iskoláin!
úgv nevelik a gyermekeket, arra azután építhetünk az ifjúsági egye- 
úgy neveim felismerték már ezeknek szuksegesseget, saj-
suletekben. S k Y r ^ m ^ u k  szükségességéről sem gondolkoztak.
nos sok helyen meg a íelalhtasuK s faluhelyen, ahol a ta-
Pedig: akié az liju ^ g , aze^a j o ^  biadm a is megvan, nem nehéz

1 -i felállítani. Hogy itt milyen munkát kell vé-
az ifjúsági egyesue ■ nagyon szives útbaigazítást ad az Országos 
gezme a tanítónak, a  városi tanító helyzete. Itt a
Luther-Szovets^. nagyrészük műhelyekben, gyárakban
volt tanítványok egyház nyilt ellenségeinek, a szociálde-
helyezkedik el s b ifjúság közül először a jóérzésűeket kell
mofoataknak ha 1 * ^ eihre kell hatni. A propaganda meg
Ä Ä S Ä  vesszük, a  fő: hogy kedvét ne ve '
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szítse, ne csüggedjen a tanító, tám ogatásra — sajnos — legtöbb helyen 
csak a Luther-Szövetségre, Nőegyesületre és Leányegyletre számíthat, 
a hivatalos egyházra legkevésbé«

Társadalm i munkánk közé tartozik a közönyösség ellen való küz
delem. Az egyházzal s egyházi ügyekkel szemben közönyösöket a 
társadalom  minden rétegében, leginkább azonban a kezük munkája 
után élő napszámosok és a középosztály, az ú. n. intelligencia körében 
találunk. Az intelligens osztályra a tanító a társadalm i életben való 
érintkezés alkalmával ta lálja  meg hatását. Néha egy kérő szó, máskor 
az egyházi s egyháztársadalmi élet iránt az érdeklődés felkeltése, az 
egyházzal szemben megnyilatkozó ellenséges működésre való figyel
meztetés felébreszti a közönyösökben a szunnyadó, vagy alvó evangé
likus öntudatot s lelkes egyháztagokká teszi őket. Mindenképen pedig 
azon kell dolgoznunk, hogy az egyházkormányzatban minél több in
telligens ember vegyen részt. Másképen állunk a közönyösök tanulat
lan táborával szemben. Itt a közönyösök mellett sokkal több ellen
séggel is találkozunk. Alföldi városaink speciális társadalm i osztálya 
a vagyontalan földmívelési munkásság, amely lelkileg tömegéletet él, 
nincs önálló felfogása semmiről. Ha tömegben vannak, még a legjobb 
érzésűek is mindig egy nótát fújnak: a könnyű kenyér himnuszát, A 
tömegre az egyes ember, aki nem az ő társadalm i osztályából való, 
hatással nem bír, A tanítónak itt a cura pastcrálist kell gyakorolnia 
annál is inkább, mert a tanuló gyermekek nagyobb százaléka ebből a 
társadalm i osztályból kerül ki s ha az apák nagy része közönyös, vagy 
ellenséges is az egyházzal szemben, viszont az anyák jóérzésűek, leg
többjük istenfélő, vallásos. De szükségesnek tartom, hogy a tanítónak 
cura pastorálisi munkáját a hivatalos egyházkormányzat szankcionálja, 
mert feltétlenül szükségünk van a tekintélyre. Igaz, hogy a tanító egy 
élet példás munkásságával meg tudja szerezni a maga egyéni tekin
télyét, de akkorra m ár elkopik, kifárad a nehéz küzdelemben s nem 
szolgálhatja energiájának teljességével az ügyet. Úgy képzelem, hogy 
az egyházkormányzat ünnepélyes keretek között mintegy felavatja a 
tanítót a hívek lelkiéletének gondozójává s azt az egész egyházközség 
tudom ására hozza a szószékről való kihirdetés útján, S itt még egy 
felette fontos dolgot jegyezzünk meg: bár átokként nehezedik egy
házunkra a szegénység, anyagi eszközök is adassanak a tanító kezébe, 
hogy, ahol kell, a didergő nyomort betakarhassa, a szükölködőt gyor
san segíthesse, a beteget gyógyszerrel láthassa el. Mert a kellő helyen 
s gyorsan alkalm azott segély, mely Isten nevében az egyháztól jön, 
jobban erősíti a hitet s bizalmat, mint a legklasszikusabb szónoklat.

Egyházunk tagjai között sok a szervezett munkás. A materiáliz- 
mus és az csztályharc alapján álló sziciáldemokrácía nyilt ellensége 
az egyháznak. Hogy itt meddő szélmalomharcot ne folytassunk, nagy 
körültekintéssel, nagy megfontolással kell munkánkat végeznünk. 
Amint m ár említettem, először is az ifjúságot kell mételyező eszméik
ből megmentenünk, A  megátalkodott konok szervezett munkás, aki 
em ellett többnyire tanulatlan is, haszontalan vitatkozásba bocsátkozik 
velünk, annak reménye nélkül, hogy őt meggyőzni lehessen. Van kö
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zöttük azonban, ha nem is sok, akikből a marxismus nem ölte ki tel
jesen az istenfélelmet. Ezeken keresztül próbáljunk a többire hatni. 
Minél többször keressük fel őket, hívjuk meg magunkhoz, mutassuk 
meg nekik az egyház áldásos működését szociális téren is s ha meg
győződésük igazi, igyekezzünk őket bevonni az egyházi élet megnyil
vánulásai közé. S ha igazán megnyertük őket az ügy szolgálatára — 
ne legyünk ál szemérmesek, háborút viselünk s a győzelem biztosítá
sára az eszközökben nem válogathatunk —, őket tegyük ama erjesztő 
kovásszá, mely a szakszervezetek egységes frontját megbolygatja.

Sokat beszélnek, sokat olvasnak a keresztyén felekezetek között 
való békés együttműködésről. S ha nyitott szemmel nézünk, látjuk, 
hogy soha nem tapasztalt mérvű lélekhalászat folyik. A római egyház 
világhatalmával, óriási vagyonával, szervezettségével már-már a kul
túrharc tűzcsóváját dobja sebeiből még fel sem épült magyar társa
dalmunkba. Isten óvja szegény, megcsonkított hazánkat ettől a ve
szedelemtől, Mi nem akarunk kultúrharcot, mi békések, türelmesek 
vagyunk, de lelkiismereti szabadságunkat nem adjuk, élni akarunk! 
ősi Sionunkat utolsó csepp vérünkig védelmezzék. Szinte azt mond
hatjuk, hogy reverzálisok korát éljük. Ha egy vegyes házasság van 
készülőben, a római egyház különböző szervezeteinek kiküldöttei már 
ott vannak, kapacitálnak, ígérgetnek, fenyegetőznek. Nekünk is ott 
kell lennünk lelkiismeretűnkkel együtt, lehetőleg még hamarább, fel
vértezve a lelkíismeret, az ősi hithez való ragaszkodás hatalmas fegy
verével, Magunk köré kell gyűjtenünk a család, a rokonság hithű 
tagjait s állni a harcot becsülettel. S m indenütt s mindenkor, ahol 
a ragadozó zsákmányt neszei, ott legyen a tanító éber szemével s bá
tor szívével.

A Jézus tanítását rosszul megértő és helytelenül értelmező, bom
lott agysejtekkel bíró emberek mindig voltak egyházunkban, ők  to
borozzák rendesen a hasonló gondolkodású híveket a különböző szek
tákba, Ha egy-egy hívünk leikéről van szó, ne kíméljünk időt, fárad
ságot lelkének megmentésére. És a szekták apostolaival szemben le
gyünk kíméletlenek, működésüket a legerősebb fegyverrel, szent köny
vünkkel tegyük lehetetlenné.

Ezekben voltam bátor vázolni a tanító egyházmentési munkáját. 
Hogy ezek a veszedelmek előállhattak, hogy ősi Síonunk ilyen válsá
gos helyzetbe kerülhetett, annak egyik föokáúl egyházunk laza szerve
zetét tekintem. A túltengő autonómia, mely minden hívünknek a leg
teljesebb szabadságot biztosítja, ideális, krisztusi lelkeket kíván; a 
szomorú valóság pedig az, hogy az aklon oly óriási nyílások vannak, 
melyeken a ragadozók kényelmesen ikí- s bejárhatnak, végső pusztu
lást hozva-Krisztus nyájára. A jajszavak már mindenütt felhallat
szanak, érdemi munka azonban ez ideig még nem történt. Gyönge 
szavam, tudom, e helyen is osztatlan helyesléssel találkozik. De, ha 
nem végzünk alapos mimikát, mely nem lehet más, mint az egyház
mentés egyetemleges megszervezése, melynek kötelezett munkálko
dója legyen minden lelkész, minden tanító, minden egyházi tisztséget 
viselő hívünk, jóleső érzéssel fogunk ugyan hazamenni innen is, de
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nem fog történni semmi, a régi jelszó győz: m aradjon minden úgy, 
ahogy volt. Ne felejtsük el azonban, hogy semmi sincs úgy, ahogy 
volt. Vannak már egyházunk kebelében gyönyörű intézmények: a 
Luther-Szövetség, a Nőegyletek, Leányegyesületek, Sajnos, azonban 
ezekben az egyesületekben csak azok dolgoznak, akik akarnak, ne
künk pedig olyan szervezetre van szükségünk, ahol mindenkinek dol
goznia kell, aki Krisztus országának dolgozó munkásává kötelezte el 
magát.

Egyházmentési munkánk ideális vezérfonala pedig legyen a krisz
tusi hit, evangélikus öntudat, példás keresztyéni élet s a hívek között 
való igaz szeretet ápolása.

Nem lesz talán disszonáns, ha ezen munkánk sikeres elvégzéséhez 
némely feltételeket is fűzök. Nevezetesen:

1. A lelkészek és a tanítók az egyházmentés munkáját közös erő
vel, közös megegyezéssel és megértéssel végezzék, egymásnak munka
társai legyenek, a lelkész a tanítót hivataltársának s a krisztusi érte
lemben vett testvérének tekintse.

2, A tanítót anyagi nyomorúsága ne kényszerítse, hogy az iskolá
ban elvégzett munkáján felül kénytelen legyen a létfenntartásához 
szükséges anyagi eszközök megszerzése végett mellékfoglalkozásokat 
vállalni, mely esetben igazán nem ér rá legnemesebb hivatásának tel
jesítésére.

Tanítótestvéreim! Nagy veszedelmek idején a lelkek összeforr
nak, mindenki igyekszik erejét, tudását, a nemes lélek, ha szükséges, 
még életét is odaadni a mentés munkájában. Mi, a Krisztus egyházá
nak elkötelezett munkásai, álljunk a várfalakra, vészben és viharban 
igyekezzünk az ősi Siont, anyaszentegyházunkat a pusztulástól meg
menteni!

A tanító az ev. gazdasági szervezkedés 
szolgálatában.

Irta : Lahmann György, budapesti el. isk. igazgató.

A történelem sok nemzet virágzásáról és eltűnéséről ad számot. 
De nem tud a történelem hosszú sorában még egy olyan nemzedéket, 
amely annyira egyetemlegesen érezte volna a háború rettentő borzal
mait, súlyos csapásait, testi és lelki kártevéseit — mint a mienk. 
Küzdött és szenvedett minden nemzet, mindenik érezte a vérözön 
poklát, mindenik szenvedte még irtózatosabb u tó h atása it, , , Olyan 
volt ez a világháború, mint egy rettentő nagy égés, amely felperzselt 
mindent, ami útjába került. Elégett, semmivé lett az anyagi értékek 
rengeteg tömege; — de ami ennél még kétségbeejtőbb: elpusztult vele" 
együtt az emberiség legfőbb java, a hit, a remény és a szeretet is! 
Akik itt m aradtak a vérözön után, a legtöbben elvesztették lelki egyen
súlyukat, az emberi élet egyedül való támasztékát. Trianon minálunk 
csinált öngyilkosokat, őrülteket, bolondokat és bűnösöket. Ezeknek
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soha nem hallott nagy száma a legbeszédesebb tanúja a hitét vesz
tett, a reményfosztott emberroncsoknak, a mindent megbocsájtó sze
retet nélkül élő, szomorú emberfiának. — Kezünket tördelve, kétség- 
beesetten nézzük ő k e t. . .  Mit tegyünk az ember fiával? . . . Hogyan 
hozzuk egyensúlyba, hogyan tegyük megint emberré az embert? . . ,

Mi, az egyház szolgái, papok és tanítók, az emberek lelki gondo
zói, hivatásunk parancsa szerint induljunk. Fogjuk meg az elmerülő 
embert a leikénél fogva. Állítsuk helyre a megbomlott idegzetű em
beriség lelki egyensúlyát. Bár mi is roskadozunk a szenvedések és 
sorscsapások, a nélkülözések, a küzdés sorscsapásai a l a t t , . . , de a 
mi lelkünk tele van hittel és szeretettel! Öntsük át ezt a magasztos 
érzést szenvedő embertársaink leikébe! Roskadozó térddel, de fel
emelt fejjel mutassunk az ég felé: ,,Erős várunk nékünk az Isten . , .“ 
Az Isten Fiának igéjével lépjünk a cselekvés porondjára: „Menjetek 
el széles e világra és tanítsatok minden n épeket..  .“

Isten állította a papokat és tanítókat az egyház élére és szolgála
tába. Az ő akarata, hogy rajtunk keresztül felvirágozzék ismét az ő 
országa, itt ebben az agyonsanyargatott, darabokra tépett szerencsét
len magyar hazában is. Istentől eredt hivatásunk, hogy a bajban se
gítsünk embertársainkon, hogy lelkűket gyógyítsuk, lelkűket erőssé 
tegyük a küzdelemre, hogy áld ják  és szeressék a földi életet, melyet 
az Úr szolgálata teszen széppé és boldogságossá, S ezzel szerezzük 
meg s érdemelhessük meg a túlvilági boldogságot. Hitet, erős hitet 
öntsünk a kétségbeesett, megfásúlt emberekbe! Ma, amikor oly re t
tentő, szívet markoló a tömegek szenvedése és nélkülözése, nem me
hetünk segítő kézzel egyenként minden egyes emberhez. Hisz látjuk: 
a segítségre szoruló ember megingott, nem keres már fel bennünket, . . 
Nem hisz, nem. remél. Siessünk hát mi az emberhez! A mi szerepünk, 
a tanító szerepe itt a legfontosabb. Kezdeni a jövő reménységén, a 
gyermeken kell. Az iskola fokozottabb mértékben, nagyobb gonddal 
és lelkiismeretességgel, mint valaha — fektessen súlyt a vallásos ne
velésre, Ne higyjük, hogy pusztán a formális hittanórával, ha meg
annyi is a heti órák száma — s a hittanítási penzumok beemlézteté- 
sével eleget tettünk a vallásos nevelésnek. Távolról sem. Egész ta
nításunkat az Isten tisztelete, a Krisztus szeretete, a krisztusi szellem 
hassa át. Minden órának az legyen a tanulsága, hogy csak így és ezen 
az úton élünk Istennek tetsző életet.

A mindennapi iskolából kikerült gyermekeket ne hagyjuk ma
gukra. Minden egyházközségnek legyen meg az ifjúsági egyesülete, 
amely a valláserkölcs útjain tovább vezesse őket s könyvtárával, ének
karával, hasznos és szórakoztató előadásaival tegye ünneppé azt a 
napot, amelyen együtt vannak. Az így nevelt ifjúságot bevisszük az
után a felnőttek köreibe. Pap és tanító vállvetve dolgozzék azon, hogy 
a felnőttek olvasóköre, énekkara, gazdasági egyesülete, szövetkezete 
ne legyen üres. A  szeretetnek, a művelődésnek és a gazdasági érde
keket istápoló ezen intézményeinkben találjon otthónt, támaszt, min
den híve egyházunknak. A szeretet szava meglágyítja az emberek 
szívét, a lelkét befogadó képessé, hozzáférhetővé teszi. Hat látja az
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ember, hogy szeretettel kezelik ügyes-bajos dolgait, bizalommal lesz 
irántunk és szeretettel fogad minden tanácsot .és ő is szeretetre kész 
mindenkoron. Csak a szeretet teheti jobbá a világot! És munkánknak 
— ez bizonyos — meg lesz az eredménye. Derék, dolgos és művelt 
hazafiak nevelődnek. Hiszen a becsületes, művelt és dolgos emberek
ből válik a derék nemzet! Én bizonyos vagyok benne, az egyház ve
zetése alatt álló ilyen művelődési és gazdasági körök a tiszta erköl
csöt, a munkaszeretetet, a vallásához ragaszkodó s azért áldozatokat 
hozni tudó híveket fog nevelni. Míg, ha elhagyjuk őket, az osztály
harcból élő agitátorok karmaiba kerülnek, akik az elégedetlen embe
rek lelkét felkorbácsolják, felgyújtják bennük a gyűlölet lángját, az 
örök elégedetlenséget és erőszakossá, felforgatóvá nevelik, akik az 
állam  rendjét veszélyeztetik, a békés társadalm i együttélést lehetet
lenné teszik s ragadozó állattá  aljasítják  a szeretetre, a munkára, a 
művelődésre terem tett embert. Ha a pap és a tanító vállvetve igaz 
krisztusi szeretettel törődik a rábízott néppel, erre soha sor nem ke
rül, Aki ott él a néppel és a népéért él, tapasztalhatta, hogy az olyan 
ember is, akinek semmije sincs, a szeretetből fakadó bíztató szóra 
hozzálát a megfeszített munkához, hozzálát a takarékossághoz abban 
a hitben, hogy valamire viheti. De akinek már volt valamije, se kedve, 
se bátorsága, se lelki ereje nincs, hogy élőiről kezdje. Ezekre az em
berekre kell elsősorban gondolnunk. Ezekkel az emberekkel kell tö
rődnünk, Az ő egyéni bajaik orvoslását kell feladatúi tűznünk. És 
ezt meg lehet csinálni. Minden bajt helyre lehet hozni nagy szorga
lommal, okos gondolkodással, példaadással. Akinek semmije nincs, 
annak is lehet valamije. Csak meg kell rá  tanítani. M átyás király 
tudott igazságot tenni! Megfogatta a  kapanyelet az urakkal, de maga 
a király kapált legelői. Ha mi azt akarjuk, hogy az egyház tagjai 
áldozzanak templomért és iskoláért, akkor az egyházközség társadal
mát erre képessé kell tenni. Tanítsuk meg gazdálkodni. Tanítsuk meg 
a kereseti források ezrére, amely még el van előle rejtve, de amelyek
hez még elvezethetjük őket. Későn kaptam  a megtisztelő megbízatást, 
ezelőtt három nappal, hogy ezen érdemes gyülekezet előtt a jövő gaz
dasági teendőiről beszéljek s így részletes programmal ez okból nem 
állhatok elő. Csak rá  akarok mutatni arra, hogy van teendőnk bőven 
és meg is tudnánk ennek felelni. Legsürgősebb teendőnk tehát, népünk 
gazdasági bajaival foglalkozni. Megtanítani őket a maguk szegény
ségében is úgy gazdálkodni, hogy az hasznot hajtson. A jó tojótyúkot 
még az álmoskönyv is a kellemes álmok közé sorozza s rámondja, 
hogy ez vagyonosodást jelent. Hát ha semmiben sincs igaza a szegény 
ember álmoskönyvének, ebben igaza van. Csakhogy meg kell mondani 
a szegény embernek, ha már ta rt tyúkot és vesződik a felnevelésével, 
tartson olyat, amelyik ugyanazért az eleségért sokat tojik, tehát több 
hasznot hoz. Vagy ha városok közelében él az az ember, tartson nagy- 
húsú baromfit, melyet a városi ember jól fizet, holott ennek a neve
lése sem kerül többe, mint a parlagi tyúkféle. Persze itt jópéldával 
kell előljárni, a pap és tanító udvarában legyen fajbaromfi- Ő adjon 
példát, ő mutassa meg, hogy az a fajta, amit ő nevel, mennyivel több



10

hasznot hoz. Mindig hivatkozunk Dániára, Hollandiára, sőt a silá
nyabb földü és rosszabb éghajlatú Németországra, mennyivel többet 
termelnek azok ugyanannyi holdon! Bizony, az szomorúan igaz! A 
többtermelés problémájával foglalkozni kell! Ez kissé túlesik ugyan 
a mi munkakörünkön, de szorgalmazni nekünk is kell, Eszembe jut 
ezzel kapcsolatban a kiváló írónak, Móricz Zsigmondnak, Dániáról irt 
cikksorozata. Azt mondja ebben, hogy könnyű volt a dánoknak töb
bet termelni, hisz ott volt a hónuk a la tt a londoni piac! Erre csak azt 
tudom felhozni, hogy piac van bőven a nagyvilágon a magyar termés 
számára is. Csak egyre kell ügyelni s azt kell termelni, amit a világ 
venni akar, aminek piaca van! A mi feladatunk e tekintetben az, hogy 
egy-egy vidéken ugyanazt a minőséget kell termelni, A külföldi ke
reskedő mindig ugyanazt a fajta árút akarja: ugyanazt a minőségű 
bort, ugyanolyan húsú baromfit, egy fajta tojást, babot, mákot stb. 
Ha ezt megtudjuk tenni, van piacunk bőven, A vidéki papság és ta
nítóság feladata, a termelés megszervezése, egyöntetűvé tétele, Buda
pest elintézi az eladást. Ha egy akarattal termelő és értékesítő szö
vetkezetei létesítünk az egyház égisze alatt, meg lesz az emberek bi
zalma, munkakedve s megtudjuk teremteni a kellő anyagi hasznot is. 
Gondoljunk csak a belga munkások termelő- értékesítő és fogyasztási 
szövetkezeteire. Ezeknek saját óceán járó hajóik és gyáraik vannak. 
M ert a becsületes vezetés bizalmat kapott a nép széles rétegeiben és 
felvirágoztatta intézményeiket. Ezek jövedelméből mesés szociális in
tézményeket teremtettek. Ezt megtudnánk tenni mi is és egyházunk 
hatalmas kultúrintézményeket létesíthetne, A háború folytán és a ha
dikötvényekben elveszett egyházi alapok és ösztöndíjak újraélednének 
s egyházi életünk számos ága találna hatalmas segítőforrásra.

Papi és tanítói vezetés mellett sok hasznos dologra taníthatnánk 
a népet. Itt a méhészet, A gyümölcstermelés nagy mezeje. Itt a téli 
foglalkoztatás. Szalmafonás, kosárfonás. Kukoricaháncsból lábtörlőt 
készíthetünk, amely téli munkából a család egész évi kenyérszükség
lete megkerül. Ennek a cikknek hihetetlen nagy piaca volna itthon is, 
de nincs aki csinálja, nincs aki erre a figyelmet fölhívja s a drága 
nyersanyag ott rothad a szemétdombon, vagy hamvad el a tűzben. 
Vagy mondjak egyebet? A falusi asszonyok fürge újjá gyönyörű kézi
munkákat készít, amelyet Amerika is drága pénzen venne meg.

Nem akarok mindezzel egyebet mondani, minthogy van mód arra, 
talpraállítani a saját erejéből, a saját emberségéből a népet. Legyen 
meg ismét a jómód, a békés és szeretetteljes élet! Hiszen, ha van mi
ből, szívesen áldoz a gazda a templomnak, az iskolának, nem fáj neki 
akkor a párbér, az egyházi adó, melyet ma tehernek tart. Nem fáj 
különösen akkor, ha a békés jómódot az egyházi emberek támogatásá
nak köszönheti.

Megint régi fényében fog élni az evangélikus iskola. Az evangé
likus iskola, mely a hivők áldozatkészségéből szép, modern, jólfel
szerelt iskola lesz, amelybe tódulni fog a másfelekezetbeliek gyer
meke is. Ezeknek a másfelekezetbelieknek a tandíja csak alá fogja 
támasztani az iskola gazdasági virágzását és emellett meg lesz az az
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erkölcsi és ethikai hasznunk is, hogy ezeket is Luther szelleme fogja 
áthatni, és ezzel evangélikus iskoláink a legnemesebb külmisszió szol
gálatába szegődnek. Erre hiszen vannak m ár példáink, így a mi fő
városi evangélikus iskoláinknak is, amelyeknek padjaiban a magyar 
kulturális közéletnek sok kiválósága szerezte meg az élet nagy harcá
hoz a tudást, az erkölcsi és ethikai lelkierőt és nem evangélikus létére 
mindenkoron hálával van eltelve egyházunk iránt és szimpátiáját, 
tiszteletét irányunkban sohasem tagadja meg. A felebaráti szeretet 
ápolásának, a másfelekezetek iránti türelmességnek szebb példáját 
adni nem lehet és nekünk ezen nagy erkölcsi plusz mellett ez a tan 
ügyi politika egyúttal gazdasági hátvédünk, amely iskoláink virágzá
sát biztosítja. M ert mondhatjuk, ha nem is állanak mögöttünk ezer
holdasok, de bírjuk a másfelekezetüek szeretetét, ragaszkodását, 
amelynek nagy értékét erkölcsi és anyagi vonatkozásban lekicsinyelni 
nem lehet.

Még egyet akarok megemlíteni. A földreform során egyik-másik 
egyházunk földhöz jutott. Ahol ez még nem történt meg, ott igyekez
zenek az egyházközségek földet szerezni a templom és iskola számára. 
Nemcsak azért, hogy ebből a földből fakadó jövedelem anyagi erejü
ket növelje, hanem azért is, hogy a kapott földön maga gazdálkodjék 
s példát adjon az okszerű gazdálkodásról. Ha rajtam  múlnék, én kö
telezővé tenném, az egyházi földeken való míntagazdálkodást. Lássa 
a falu népe, mi mindent lehet kihozni abból a földből. Tanítani kell 
a felnőtt népet arra, hogyan éljen, hogyan dolgozzék. Ezt tették a 
dánok, a hollandusok. Mi ne tudnánk olyan tulipánt kitermelni a föld
ből, mint a holland? Olyan rózsát, mint a franzia? Lía meg tudtuk 
csinálni a csodát a makói hagymával, a kecskeméti barackkal, a kö
rösi uborkával, a szegedi paprikával, akkor tudni fogunk mást is, csak 
akarnunk kell! Nem akarok messzi példákra utalni. Ott vannak az 
oláh uralom alá került szász evangélikus testvéreink! Nézzük meg 
azok falvait: az egészséges lakásokat, a köves utakat, az aszphaltos 
járdát, a falu villanyvilágítását, példás iskoláikat. Ifjúsági és nép- 
könytáraikat, szövetkezeteiket, dalosegyesületeiket, zeneegyesületei
ket, az emberek puritán lelkét és erkölcsös életét! Mindezt szorgal
muknak, tudásuknak, ezt a kultúrnívót lelkes tanítóiknak és papjaid
nak köszönhetik.

Nem volna rossz, ha bizottságot küldhetnénk ki, mely tanulmány 
tárgyává tenné a lutheránus erdélyi szászok kultúrális és gazdasági 
intézményeit; továbbá tanulmány tárgyává tenné, miként volna meg
valósítható az egyház vezetése mellett a hivek szövetkezetekbe való 
tömörítése, miként lehetne ezzel kapcsolatban egyházi_ kultúrintézm é
nyeinket és szociális intézményeinket támogatni és felvirágoztatni.

Én hiszem, hogy mindez lehetséges és megvalósítható, ha akarjuk 
és küzdünk is érte.
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Az evangélikus öntudat nevelése.
Irta: Lipták Pál ev. tanító.

A középkor babonás sötétségében egy szegény ágostonrendi szer
zetes gyújtott világosságot, midőn a 95 tételt a wittembergi vár
templom a jta já ra  szögezte. E világosság fényénél föleszmélt Német
ország, majd fél Európa népe, észrevette tévelygését s a nap világos
sága: a Jézus Krisztus tanítása, az Evangyélium (szentírás) útm uta
tása után indult, hogy megszabaduljon lelki rabszolgaságából. Ez a 
reformáció kezdete. A reformáció elterjedése, a felvilágosodottságra 
való hatása ismeretes. A  reformációt a találmányok egész sora kö
vette. A felszabadúlt lélek Isten dicsőségére és az emberiség javára 
alkotott. Úgy volt az, mint az idők teljességében, Krisztus Urunk meg
jelenésekor, amidőn így sóhajtoztak az emberek: ,,Harmatozzatok, óh 
Egek. . .“ Úgy epekedett a jobbak lelke az újkor hajnalán egy Igaz 
Ember után, ki a testi-lelki nyomorban szenvedők táborát az igaz 
hitre és isteni kegyelemre megtanítsa, az ígéret földjére és az Evan- 
gyélíum tanítása szerint a mennyekbe vezető ösvényre vezesse.

És eljö tt Urunkat hitben és alázatosságban híven követő nagy 
reformátorunk: Luther M árton dr. Mély tudását, erős hitét, buzgó val
lásosságát, rettenthetetlen bátorságát nem rejtegette népe előtt; annak 
lobogó fénye bevilágította egész Európát s észrevették az utat keresők; 
észrevették a nyomorral, bűnnel, emberi gonoszsággal küzködő földi 
vándorok. P ár év alatt fél Európa követője lett. Protestáns, evangé
likus országokban a tudomány, műveltség, jólét rohamosan emelkedett. 
Azon országok népe, melyekben a középkor tudatlansága uralkodott 
továbbra is, az inkvizíciót, a Szt. Bertalan-éjet, a pusztulást okozta.

A mi nagy reformátorunk nem azért olvasta a szentírást, hogy 
abban ellenmondást találjon, — vagy azt megdöntse, mint a mai kor 
hitetlenjei teszik, hanem, hogy hitét erősítse. Luther a hitei és az 
isteni kegyelmet állítja  a szentek jó cselekedetei helyett az üdvözülés 
alapjáúl, azért mondja Pál apostollal: ,,Az igazember hitből él." 
(Róm. I., 17. v.) Az Evangyélium meg azt mondja: ,,Ha annyi hitetek 
volna, mint a mustár ma

(Isteni kegyelem és hit.) Később szomorú idők következtek 
őseinkre. Üldözték, kínozták, saúyargatták, bebörtönözték és világgá 
hajtották őket. Katholikus többségű országokban ezren és ezren vesz
tették szabadságukat, vagyonukat, életüket. És ők tűrtek, szenvedtek 
panasz nélkül. A legjobbakat gályarabságra ítélték s a gályarabok 
az Istent dicsőítették, hogy részeseivé tette őket Krisztus szenvedésé
nek, ,,Azt bünteti, kit szeret“ énekelvén. Hitüket megtartották. A hit 
tette őket képesekké arra, hogy tenger szenvedésben szilárdan meg
állották, meg nem tántorodtak. Az a hit, hogy Isten örök, igazságos 
és jó, hogy nem kívánja a bűnös ember halálát, az a hit, hogy e szen
vedések után egy jobb kor, egy dicsőbb élet, a megalázás után fel- 
magasztalás és az élet koronája vár azokra, kik hittek, kik hűek voltak 
mindhalálig.
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Kedves Tanítótestvéreim! Evangélikus öntudatnevelésről beszélve, 
azért emelem ki a hitet, m ert hit nélkül sem öntudat, sem vallásosság, 
sem szeretet nem lehet. Mire legyen a  hitetlen öntudatos? A hitet
lenségére?

A mai társadalom  nagyrészben hitetlen, anyagias avagy tékozló, 
a fel-felbukkanó áram latokkal úszó akaratnélküli tömeg, ha keleti az 
áram lat, keletinek, ha nyugati, nyugatinak hódol, m ert nem tud vagy 
nem akar hinni semmiben, ami magasztosabb. Szél által ingatott nád
hoz hasonló. A  mai — modem ember — farkasok között farkas, hitet
lennek között hitetlen, tékozlók között tékozló, A  mai modern ember 
nem bánja, ha egyházát eretneknek nevezik, annak vezetőit sárral do
bálják, csak elég műveltnek tartsák, ki eltűri, hogy mindenünket el
vegyék, egyházunkat gyengítsék, lelkünket megmételyezzék; csak az 
áramlattal szembe ne kelljen fordulnia.

Luther a wormsi gyűlésen sem a hatalm as császár, sem a fejedel
mek szavára, hanem lelkiismeretére hallgatott, midőn rendíthetetlen 
hitből fakadó szavakkal védte hitelveit, ezen örök időkre nevezetes 
szavaival (mondásával) fejezvén be azt: „Itt állok, máskép nem tehe
tek.“ A hite nem engedte, hogy máskép cselekedjen, mint ahogy azt 
az Isten parancsolja, pedig tudhatta, hogy azok, kik pénzért a bűnt 
megbocsáthatónak, a poklot eltörölhetőnek hirdették, kik a purgató- 
riumban aligha hittek, már készítették a máglyát, hogy — mint egyik 
elődjét — elégessék.

(Folytatjuk.)

Tanítógyülések.
A Bányai ág. hí tv. evang. Egyházkerületí Tanítóegyesület múlt 

évi október hó 16-án ta rto tta  meg közgyűlését, Orosházán,
A Nagy Alföld evang. tanítósága töm egesen vonult fel és a 

gyűlés fényét em elte Raffay Sándor dr, püspöknek, Bezzegh Sámuel 
titkár, Kovács A ndor esperes, Kálmán Rezső ig.-lelkész, Varsányi 
M átyás dr evang, lelkész, Rell Lajos dr. gymn. igazgató, Csizmadia 
Endre dr, nemzetgyűlési képviselő és Krug Lajos az országos egye
sület elnökének megjelenése. Ezt a gyűlést különösen em lékeze
tessé teszi az a körülmény, hogy a bányai egyházkerületnek ékes- 
szavú főpásztora a délelőtt folyamán k é t hatalm as koncepciójú be
szédben nem csak lebilincselte az elbűvölt és hálás hallgatóságot, 
hanem az is, hogy a beszédnek hatása mély barázdákat szántott a 
tan ítók  lelkében. Soha még mag term ékenyebb talajba nem hullott!

A közgyűlést U h r i n K ároly lelkes és szépen felépített beszéd 
kséretében  ny ito tta  meg. A zután D a r i d a Károly olvasta fel nagy 
gonddal és körültekintéssel e lkészített jelentését, melyben hű képet 
nyújtott a lefolyt egyesületi évnek minden fontosabb m ozzanatáról, 
A jelentés rám uta to tt azon okokra, m elyek a részvétlenséget a meg
szervezés előtt előidéztek és ha ez kisebb-nagyobb m érvben meg 
most is jelentkezik, annak okát egyházunk szervezetében, a zsinati
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törvényszékben látja. Nemcsak a tanítóságnak, de az egyháznak is 
érdeke, hogy anyagi gondoktól ment ekziztenciának örvendhessen 
a népnevelő. Hogy gyűléseink látogatottságát biztosítsuk, felter
jesztés intézendő illetékes egyházi főhatóságunkhoz oly értelemben, 
hogy kötelezze az egyházakat arra, miszerint költségvetéseikbe 
évenként egy bizonyos összeget vegyenek fel, amely a tanítói gyű
lésekre kiküldöttek úti és ellátási költségeinek fedezésére szolgál
jon. K iterjeszkedik a jelentés az új tan terv re  és ezzel kapcsolatban 
a tankönyvkiadásra is. A Luther-Társaság által kiadott tankönyvek 
már elavultak, tehát eredm énnyel nem használhatók. Tekintetbe 
kellene venniök a tankönyvíróknak, hogy egyházaink nem mind 
magyarnyelvüek. A jelentés a továbbiakban Krug Lajosnak és 
Uhrin K árolynak kitüntetésével foglalkozik sok szeretettel, majd be
számol a kerületi egyesületnek kötelékébe tartozó egyházmegyei 
tanítóegyesületek ez évi működéséről.

A közgyűlés a továbbiak folyamán kimondja, hogy kerestessék 
meg az Egyetemes Tanügyi Bizottság az országos egyesület útján, 
hogy a Luther-Társaság kiadványai az új tantervnek megfelelően 
átdolgoztassanak. K r u g  Lajos a zsinati bizottsághoz benyújtott 
javaslatnak sorsával foglalkozik és rám utat arra  az elszomorító 
tényre, hogy a tanítóságnak önzetlen törekvését még sok tek in te t
ben félrem agyarázzák.

A pénztáros jelentése után a közgyűlés kimondja, hogy minden 
tanító igyekezzék a - b ú c s ú z t a t ó t  elhagyni és a híveket ezen 
ósdi szokásról leszoktatni.

A közgyűlés továbbá a vasár- és ünnepnapi munkaszünet érde
kében szükségesnek tartja, hogy az illetékes tényezők és hatóságok - 
a megtorló eljárást a rendbontókkal szemben foganatosítsák és k í
vánja a vasárnapi vásároknak hétköznapra való áttételét. A köz
gyűlés azután elhatározza, hogy a jövőben gyűléseit a hét közepén 
(kedd, szerda, csütörtök) tartja  meg.

Végül U h r i n  Károly az „Evangélikus Népiskola“ és Üdülőház 
tám ogatására, párto lására hívta fel a kartársakat,

A mindvégig magas színvonalon mozgó közgyűlést rendkívül ér
tékessé és tartalm assá te tte  négy pompás felolvasás, sor szerint:
1, „A tanító  az evang. gazdasági szervezkedés szolgálatában' (Lah- 
mann György budapesti evang. igazgató). 2. „A tanító az egyház
mentés szolgálatában" (Lehotzky Igor). 3. „Az evangélikus öntudat 
nevelése" (Lipták Pál). 4. „A tanító a belmisszió szolgálatában 
(Mendelényi János),

Ezeket az értekezéseket, abszolút értéküknél fogva, az „Evan
gélikus Népiskolában" közreadjuk. jSzerk.)

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület választmánya folyó 
évi novem ber 9-én a Tanítók Házában ta rto tt gyűlést, melyen a vá
lasztm ány tagjai majdnem teljes számban megjelentek.

K r u g  Lajos elnöknek megnyitó beszéde után a választmány 
elnök előadásában behatóan foglalkozott a zsinati bizottság által 
készíte tt törvényjavaslatokkal. A tanítóság erre vonatkozó észre-
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vétele it illetékes helyre felterjeszti. Az evang. tanítóság becsületes 
szándékkal kér m agának részt az egyházépítő munkából. Mellőzte- 
tésének romboló hatása lehetne. Nem lát abban szándékosságot, de 
sehogysem tudja megérteni, m iért kivánja a törvényjavaslatot k é 
szítő zsinati tag, hogy egyesületi szervezetünk csonka maradjon és 
m iért nem akar tudom ást venni országos egyesületünkről? Hisszük, 
hogy ez a tervezet szankcionálást a zsinaton nem nyer!

A választm ány tudomásul vette  a kiküldött bizottság elszámo
lását Kapi Gyula sírem lékéről és elism erésének kifejezése m ellett 
m egadta neki a felmentvényt. Kimondja továbbá a választmány, 
hogy a tagonként m egszavazott havi 10.000 korona befizetését az 
Üdülőházra, 1927. évi január 1-vel kezdi meg.

K r u g  Lajos lemond elnöki tisztségéről, de a választm ány nem 
veszi tudomásul és ragaszkodó szeretettel kéri tisztségének további 
m egtartására.

A deáktéri eváng. iskolában azután H rabovszky Gyula, Békés
csabáról, bem utatta módszerét, mellyel a magyar rajzm otivum okat 
növendékeivel begyakoroltatja, és köztetszést a ra to tt vele.

Kritika.
A folyóiratunkban közreadott tantervvel foglalkozik az ,E vangé

likusok L apja“ 1. száma. Többek közt azt írja: ,,Első ismertető jele 
minden tervezetnek az eredetiség, melyet az alkotó itt is csak úgy biz
tosíthat, hogy megőrzi egyéni intencióját, ha bármennyire is füti a 
szellemét idegen termékekkel. A tervezett iskola tanítási tervének a 
megszerkesztéséhez is természetesen szükséges, hogy köreinkbe vonjuk 
a Hándel-féle tantervet, a régi jó Berzeviczy-féle és a legújabb állami 
tantervűnket, azután legalább 3—4 kultúrország többféle tervezetét is, 
de végül a figyelmünket a magyar nemzet és a magyar evangélikus 
nép életének teljes egészére kell ismét rátüznünk az újat az idegen 
szellemek társaságában és közreműködésével ugyan, de itthon, m a
gunknak kell megteremtenünk. Azonban a tervezők jóhiszeműségből 
túlnyomóan az osztrákok új tanterve alapján dolgoztak, E terv két
ségtelenül igen jó, de talán akkor sem volna szabad az alkalmazott 
mértékben utánozni, ha tökéletes volna is. Saját magunknak tartozunk 
azzal, hogy lehető magas fokú és makulátlan szellemi teljesítményre 
kényszeresük magunkat. Nem az osztrák terv használata ellen van 
kifogásunk, hanem az idegennek használata ellen,“

Bővebben foglalkozik továbbá a vallástan anyagával és itt igen 
figyelemre méltó csoportosítást ajánl.

A  fentebb idézettek lebegtek a mi szemünk előtt is, amikor a 
nyolc osztályú népiskola tantervének szerkesztésére vállalkoztunk. 
Én magam 1 svájci, 1 francia, 1 svéd, 2 német és 1 osztrák tantervet 
tanulmányoztam hosszú időn át, hogy azután a mi viszonyainknak leg
megfelelőbbnek az osztrákokét találtuk és azt választottuk mintáúl:



16

az nekünk hibául nem róható fel. Hiszen ezen az alapon készült a 
legújabb állami tanterv is, azzal a különbséggel, hogy a nyolc évi 
anyagot hat évre sürítette össze,

A tanulmányaim alapjáúl szolgáló összes tantervekből kitűnt, 
hogy egyik sem teljesen „eredeti“. Közös irányelveken épültek fel, 
kölcsönhatással egymásra. Kölcsönösen vettek á t egymás terveiből és 
én ezt természetesnek és rendjén valónak tartom, m ert ezek az em
beriség „közkincseit“ képezik. Szellemünket tehát fém fűtik ez eset
ben meg nem engedett mértékben idegen termékek és nem hódolunk 
be az „idegennek“, ha átvesszük a jót a közös kultúrkíncsekből és ja 
vunkra fordítjuk azt.

Az egyetemes tanügyi bizottság gyűlésén be is jelentettem, hogy 
milyen irányelvek és minták szerint dolgoztunk s hogy célunk nem 
más, mint rábírni az illetékes tényezőket arra, hogy a nyolc osztályú 
népiskolával és ennek tantervével állandóan foglalkozzanak. Mi egy 
tervezetet mutattunk be azért, hogy alkalm at nyújtsunk minden hoz
záértőnek ahhoz, hogy konkrét javaslatait, észrevételeit megtehesse és 
ezek összességéből az igazi és abszolút értékű tanterv később kiala
kuljon.

Krug Lajos.

Felhívás
a Tolna-Baranya-Somogyi Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület

tagjaihoz!
A tagdíjak befizetése tárgyában küldött fölszólításhoz — mivel 

egyesek tévesen magyarázzák — a következőket kell megjegyeznem: 
Mi mindeddig a tagdíjakat gyűlési évre szedtük; vagyis az 1926, évi 
gyűlésen beszedett díj 1925. évi július 1-től 1926, évi július 1-ig szólt. 
Az 1926, évi gyűlésen m egállapított 120,000 korona tagdíj tehát 1926. 
évi július 1-től 1927. évi július 1-íg szól. Ezt kérjük a pénztárossal 
most befizetni, hogy pénztárunk felfelé eleget tehessen tartozásainak, 
ahol polgári év szerint kell fizetnünk, s így mindig egy fél évvel hátra
lékban vagyunk. A  lapon egyébként világosan ki lesz tüntetve, hogy 
hátralékról van-e szó, vagy pedig az 1926. évben m egállapított 120,000 
korona tagdíjról, Nagyon kérem ezúttal is kedves Kartársaimat, hogy 
ezen befizetéssel ne 1927. évi tavaszig várjanak, hanem ezt sürgősen 
küldjék a pénztáros címére, mert ezen pénzre szükségünk van tarto
zásaink fedezésére,

Grieszhaber Endre Henrik
__________  egyesületi elnök.

Tagsági dijaik sürgős befizetésére felkérjük még a 
pesti felső, a csanád-csongrádi, a somogyi, a vasi közép 
és a veszprémi egyesületeket!



A mozisépről mint taneszközről
és mint a tanító hatalmas segítőtársáról 
beszélni most már aligha kell. Hiszen a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 
középiskolákban már kötelezővé tette a 
rendszeres filmoktatást. — Most csak arról 
lehet szó, hogy milyen gép felel meg az 
iskola vagy a falu céljainak a legjobban.
A DUPLEX gépek kétségtelenül jelentős 
fordulatot hoznak e téren és szinte köz
érdek, hogy azokat mindenki megismerje.

D U P L E X
a legújabb

I S K O L A I  M O Z I G É P
Minden eddigit felülmúl!

Háromféle vetítőgépet egyesít magában:
Mozgókép-, üvegdiapozitiv- és 

f i lm diapozit iv  vetítés.
6*529

Magyar és külföldi oktató filmek vala
mint szórakoztató filmek nagy válasz
tékban, olcsó k ö l c s ö n d i j a k  mellett.

6*529

Üvegdiapozitivek és filmdiapozitivek 
rendkívül jutányos áron.

6*529

DUPLEX VETÍTŐGÉP VÁLLALAT
BUDAPEST, V., Wekerle-Sándor ucca 24
(volt Nagykorona ucca és Szabadságtér sarok).

Telefon 8-95.





EVANGÉLIKUS
>

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ EL Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

XXXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
1927. É V I F E B R U Á R  H Ó

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTIO-ROMWALTIR NYOMDA-RÍMVÉNYTÁRSASÁ«, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek.
C e g l é d .  A szarvasi tanítótestvérek viselkedése valóben utánzásra méltó. 

Bár valamennyien követnék nemes példájukat, akkor hamarosan tető alá kerül
nének összes tervezett jóléti intézményeink! Szarvasi kartársaink egyértelmű 
elhatározással lemondtak a kerületi gyűlésre kiutalt napidijaikró) és ezen a eimen 
600.000 koronát engedtek át az üdülőház céljaira — és ezzel egyidőben befi
zették fejenként az első havi részletet is, vagyis 33 állás után 33 pengőt. Ez az! 
Ezt az evangélikus tanítót mindennél szebben díszítő becsületes áldozatkészséget 
szeretnék tükörként a k ö z ö n y ö s e k  elé tartani, hogy.a visszavetett képben 
gyönyörködve, ők is felbuzdúljanak és felocsúdjanak lelki tunyaságukból. Talán 
tudatára ébrednének valahára annak az elemi kötelességüknek, hogy illenék már 
nekik is valamit ö n m a g u k é r t  és c s a l á d j u k é r t  tenni és ne várják, hogy 
mindig csak m á s o k  áldozzanak és cselekedjenek é r t ü k  i s !

Lelki megelégedéssel mutatjuk ki az Üdülőházra befolyt következő adomá
nyokat is: S z o m b a t h  E r n ő  beküldte egész évi járulékát (120.000 K-t) és 
iskolásgyermekeinek karácsonyi adományát (200.000 K-t); N é m e t h  K á l m á n  
küldött 4'60, K i s s  L a j o s  (Győrujfalu) 4-72, M a y e r  J ó z s e f  9’60, 0 r- 
s z á g h  J ó z s e f  19-92 (két évre!) és M i e s z e l  F e r e n c  9-52 pengőt. Befolyt 
tehát eddig 1694 P 8 f, vagyis 21,176.000 K. Lapfenntarfásra dr. Me s t e r -  
h á z y  E r n ő  egyhkerületi felügyelő 5, P a y r  S á n d o r  egyetemi tanár 5, 
S a s s  I s t v á n  4, K i s f a l u d y  K ároly l -6, K iss Sándor  2-42, Ki szel y 
J á n o s  4-80. S z ó r á d y  D é n e s  3, B a l i k ó  J ó z s e f  L68 és N a g y  L a 
j o s  1*20 pengőt juttattak kezeimhez. Hálásan nyugtatom.

S z ó r á d y  D é n e s  ezen kivül a hősök emléktáblájára 8 pengőt küldött. 
Fogadja köszönetünket!

F e l s ő s z a k o n  y. A lap előfizetési ára nem 4, hanem 5 pengő !
K. S. Csak küldje be bátran! Én nagyon jámbor indulatú szerkesztő vagyok. 

Ha a dolgozat olyan magas színvonalon mozogna, hogy olvasóinknak felfogó 
képességét meghaladná, — vagy annyira tökéletes volna, hogy attól kellene 
tartanom, nem lesz már módomban hozzá hasonló remekművet közreadnom: akkor 
vérző szívvel bár és ezer bocsánatkérés közben, — de a papírkosárba csúsz
tatnám. — Egyéb veszély Önt sem fenyegeti!

E á t k a y  B. Nagyon jól ismerem azt a „homo sapienst!“ Azért nem fizet
het elő, mert tanítói fizetéséből nem telik erre a l u x u s r a  — azt Írja. Egyszer 
azt hangoztatta előttem: bolond, aki erre a pályára lép, mert ezen megélni nem, 
csak éhen halni lehet. Mikor azután azt kérdeztem tőle: hát miért nem hagyod 
ott azt a mesterséget, amelyen csak meghalni lehet? — azt a meglepő választ 
kaptam: „Hát akkor miből éljek meg?“

Azt hiszem azt az iskolát sem díszíti majd emléktábla, amelyben ritka 
paedagogiai erényeit apró pénzre felváltja!

É r d e k l ő d ő n e k !  Hogy minden kartársnak küldhessek lappéldányt 300- 
zal többet nyomattam január hóban és az eredmény: 3 ú j e l ő f i z e t ő !  Ugye
bár: d a l  s z ö v e g  n é l k ü l !



17

A mi harcunk, a mi fegyverünk.
Irta: Orbán Károly ev. tanító.

Már jó néhány éve, hogy tagja vagyok hol egyik, hol másik egy
házmegye tanítóegyesületének; de kezdettől fogva azt látom, hogy az 
egyesületi élet munkájának ötven százaléka a tanítók életszintjének 
megfelelő vonalra való emeléséért és azon a vonalon való m egtartá
sáért folyik. Természetes, hogy az élet alakulása, ezer meg ezer vál
tozata, más-más helyzetek teremtésével újabb igényeket tám asztat a 
tanítósággal is. És ez a harc már folyik jó néhány évtizede, folyik 
azóta, amióta a nemzet szellemi életének irányítói tudják, hogy a 
népnevelés nemzeti erőtényező s egyedüli biztos alapja a kultúrá
nak, melyre a magyar jövendő felépíthető.

Csakhogy a népnevelés és a tanítóság élete annyira szoros össze
függésben vannak, hogy mintegy közös a vérkeringésük. Ikertestvérek, 
Egy-a vágyuk, egy az életcéljuk, együtt dobban a szivük,

A népnevelést a tanítóélet minémüsége hordozza. És ez annyi
szor a felszínre kerülő igazság, hogy szerintem még vitatkozni sem 
lehetne felette. Ha pedig ez a megállapítás nem sántít, hát miért nem 
veszik észre, miért nem ismerik el az arra  igazán illetékesek, a ki
válóságok, akiknek kezébe adatott a népnevelés irányítása, a tanítók 
sorsának intézése? M iért kellenek ahhoz évtizedek, míg elismerjék, 
elhigyjék, hogy a tanítóságot úgy lehet legjobban újabb-újabb tet
tekre ösztönözni, újabb erőkifejtésre sarkalni, ha azt mondják neki, 
hogy csupán a hivatásának éljen, élete minden perce, lelkesedésének 
minden szikrája az iskolaügyé legyen; a tisztességes megélhetést az 
állam szívesen nyújtja, a kenyér gondját a társadalom  többi osztályáé
hoz m érten leveszi a válláról.

De mindig csak az elsőt hallottuk. Irányt mutattak, új célokat 
tűztek elénk, más-más eszközöket adtak a kezünkbe, Utravalóul azon
ban a száraz kenyér mellé ígéretekkel tömték meg a tarisznyánkat. 
Pedig a munkára nem is kellett olyan nagyon bíztatni a tanítóságot, 
mert dolgoztunk mi bíztatás nélkül is. Dolgoztunk szívvel-lélekkel, 
becsületes magyar hazafiúi kötelességérzettel, annyit, amennyit a sze
gény nemzetnapszámosi tanító koszton tengődő tanítófizikum s az 
ígéretekkel tömött tanítólélek elbírt.

Hogy mit dolgoztunk , , , ?  Szántottuk, törtük a magyar jövendő 
ugarát s hintegettük bele az igaz ístenfélelem, a felebaráti szeretet, 
a lángoló hazafiság piros búzaszemeit, — Hogy vihar jött közbe, hogy 
konkoly is nőtt a tiszta búza között, hogy közben Trianonhoz értünk! 
Ki tehet róla?

Hogy a tanítók m unkájának nem term ett jó gyümölcse is, ki 
merné ezt mondani?

Hogy az egyházhűség, hogy az istenfélelem él közöttünk, hogy az 
emberek egymást édes testvéreknek, a világot létrehozó, fenntartó, egy 
örök istenség gyermekeinek tudják, hiszik a Krisztus tudománya, ke
gyelme által; ebben nincs-e tanítói, nevelő munka? , Hogy a hazát
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kell Isten után legtöbbre becsülni, érte élni, halni, azt nem a nevelés 
hintí-e el a szívekbe? Hogy a honszerelem magja kiirthatatlanul te
nyészik a magyar szívekben, hogy a legszentebb földi erénye, leg
szebb ékessége volt és m arad minden időknek, ez nem a magyar 
tanítóság m unkája-e? Az a világra szóló sok-sok hőstett, mely az 
elmúlt nagy harcok alatt a Kárpátokban, a Doberdón fel-fellángolt 
s temetővé változtatta, magyar fej fákkal szórta tele Galiciát, Lengyel- 
országot, az olasz harctereket, nem azt hirdeti-e, hogy az a mag, amit 
a magyar tanítók vetettek, siralmasan bő gyümölcsöt hozott? Hogy 
a mi népünk takarékos, munkás, hogy a legtöbb esetben különbséget 
tud tenni jó és rossz között, ezt nem mi neveltük-e második term é
szetévé?

H át vájjon mit tegyünk még, hát hogyan van az, hogy mégsem 
értenek meg bennünket? Hiába kerestünk magas állású pártfogókat, 
országos nevű embereket ügyünk védelmére? Hiába szervezkedtünk, 
hiába harcoltunk az élet legszükségesebbjeiért, legelemibb követel
ményeiért?

Vagy talán rosszul választottuk meg a fegyvereinket? Tán csak
ugyan nem érdemelünk többet, mint amennyit kaptunk? Talán csak
ugyan megérdemeljük, hogy a magyar kultúra legfőbb őre, felénk 
fordulva, minden méltányosnak hitt panaszunk helyett így próbáljon 
elnémítani bennünket: „Csitt! Most ne tovább!“

Ezekre egyenlőre nem lehet feleletet adni. Meglehet, az idő majd 
fényt, világosságot hoz egykor ebben a földi életben oly búján tenyé
sző egyéb tenger igazságtalansággal együtt ezekre a dolgokra is, de 
most úgy látszik, a hamu alatt m aradnak ezek a pislogó, de soha el 
nem alvó tanítókivánságok.

Hanem azért a harcot fel nem adjuk! M ert igaz, hogy valamit 
elértünk már abból, ami harminc év előtt még elérhetetlen cél, csalóka 
ábránd, titokban mélyről feltörő sóhajtás volt csak; de ma már har
minc évvel előbbre mutat az élet óramutatója is.

Most hát merre keressék az u tat tántorgó lépteink? Tanító test
vérek! Csak az elcsüggedés ú tjára  ne tévedjünk, a többin célhoz ér
hetünk, ha sok, ha nehéz munkába kerül is.

Van nekünk egy hatalmas fegyverünk: a nevelés. Csodás valami 
ez! Sok elismerésreméltó dolgot véghezvittünk mi már ezzel!

Hát állítsuk most ezt a varázspálcát, a nevelést, a tanítóérdekek 
szolgálatába! M ert annyit meg lehet ám tenni, anélkül, hogy vádol
hatnának bennünket.

Neveljük bele a gyermekbe, ezzel a tömegbe, hogy az állam, az 
egyház, a társadalom  a mi munkánkra épít. Neveljük bele, hogy, ha 
előkelőnek, gazdagnak született, a vagyona megbecsüléséhez az iskola, 
a tanító ad útravalóul az életbe értékeset, körültekintést, bölcs előre
látást, — nemes előkelősége megőrzéséhez, gyarapításához lelkierőt, 
munkakedvet, tudásvágyat, bölcs Ítélőképességet, örök emberi erénye
ket, társaságbeli külső kellemet, nemes, könyörülő nagylelkűséget. 
Mi a munkát soha nem sokallottuk, annyit tettünk, amennyit csak tud
tunk, de a becsületes munka közben ne feledkezzünk meg magunkról



19

sem. Magunkért kell tervszerűen többet tennünk- Pártfogókat úgy 
kell nevelni magunknak; azok nem hagynak el bennünket, azok mel
lettünk maradnak. Oltsuk bele az iskola, a tanító iránti tiszteletet, 
szeretetet, amíg a kezünkben van a gyermek, az egyén.

Nézzünk csak széjjel, nem így tesznek-e más testületek is; az 
egyházak, a katonaság, a földmíves osztály, a munkások? A hatal
mas róm.-kath. egyház a kalksburgi, kalocsai stb. jezsuita székházak
ban, theológíáín nevel magának, tanainak, intézményeinek tántorít
hatatlan, mindenre elszánt híthü bajnokokat. Papokat, világiakat, fér
fiakat, nőket egyaránt. Ugyanígy gondoskodnak lelkes, bátor, meg
győződésük mellett férfiasán kitartó támaszokról a protestáns egy
házak is.

És a katonaság is nem ilyen különös, elszigetelt, a civiltől élesen 
elütő neveléssel kívánja-e mindenek fölé emelni Mars leendő felkent
jeit, a jövő világverő stratégiáit?

No hát, csak utánuk kell menni! Ha eddig sokat dolgoztunk, 
ezután még többet kell, m ert ez a ,,p lu s l magunkért lesz, tanítókért! 
Ezt a fegyvert senki ki nem ütheti a kezünkből, m ert észrevétlenül, 
anélkül, hogy megemlítenénk, hogy szavakká formálnánk, hogy úgy
mondjam: a sorok között oltjuk be neveltjeinkbe.

De meg nem tiltja  semmi rendelkezés, senki fia, hogy a tanító 
elszakíthatatlan kapocscsal ne fűzze az iskolához, magához azokat, 
akiknek jellemét 6—8 évig alakította, értelmi képességeit gyúrta, éle
sítette.

Nem hiba, nem vétek az, ha egyenesen meg is mondjuk: ,,Fíam, 
a jó Isten életet adott neked jó szülőid által, de az iskola és a tanítód 
m utatta meg az utat, amelyet járnod kell, az irányt, amelyet követned 
kell, és az eszközöket, amelyekkel célodat elérheted- Gyermekeim, 
gondoljatok erre mindig szeretettel, tegyetek érte mindig — ha a 
tám ogatásokat kívánja — annyit, amennyi erőtökből telik,“

Keressen és találjon a tanító alkalm at erre foglalkozása köze
pette, Kapcsolatba hozhatja a népiskola minden dolgával, vallással, 
történelemmel, mindennel. Legyen a tanító koponyákba beleírva ez 
a három szó: UNéveljünk magunknak is.“ Jusson eszébe a gazdaköri 
m unkájánál, szövetkezeti vezetésnél, leventeoktatásnál, minden dol
gánál, minden ténykedésénél, melyet a közjóért végez.

M ert a mi harcunk, ez a tanítóharc, nem fog megszűnni azzal, ha 
legközelebbi céljainkat elérjük; m ert új terhek jönnek, új dolgokat 
találunk, újabb célok bukkannak elénk a jövő végtelenjéből, új utakat 
keresünk, új ösvényeket tiprunk. És ha ez a varázspálca, a nevelés 
ilyen hatalmas, sokat ígérő eszköznek mutatkozik, vegyük kezünkbe 
a mi bajainknál is, a mi nyomorúságunknak enyhítésére, a mi céljaink 
elérésére!
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A tanítók akadémiai kiképzése a jénai 
egyetemen.

Hogy tiszta képet nyerjünk arról, miként oldották meg más kul- 
túrnépek a tanítók főiskolai képzését, bemutatunk egy német mintát.

A német birodalmi alkotmány 143. t.-c. 2. §-a értelmében, a thü- 
ringiai országgyűlés 1922. évi július 8-án kimondotta, hogy a tanító
képzőket „leépíti“, a tanítói pályára készülőktől valamely magasabb 
fokú intézetben nyert érettségi bizonyítványt követel és az ország 
egyetemén, Jénában képezteti ki őket.

A kiképzés idejét négy évben állapították meg. Ebből két év esett 
a tudományos, kettő a túlnyomóan gyakorlati kiképzésre. A  gyakor
lati képzést az egyetemi paedagógiai intézettel kapcsolatban, öt thü- 
ríngiai iskolában öt tanügyi főtanácsos irányította.

Sokan keveselték a tudományos (elméleti) képzésnek szánt időt, 
mert két esztendő az óriási tudományos anyagnak befogadására kevés. 
És igazuk is volt. Az első vizsgázók közt 1924-ben csak kevesen 
feleltek meg, amiért ezeknek továbbképzéséről gondoskodni kellett.

Ez a tapasztalat és valóságos belső szükségérzet arra kényszerí
tette a jénai egyetemet, hogy a tudományos képzés idejét még egy 
évvel megtoldja. Az összképzés ideje azonban a négy évet finánciális 
okokból, meg nem haladhatta. Azért a minisztérium komprcmisz- 
szumra lépett az egyetemmel. Elfogadta a három évi elméleti képzést, 
de az egyetemnek m ódját kellett ejtenie annak, hogy a jelöltek már 
ezen idő alatt is a gyakorlati képzésnek egy nagy részét elsajátíthas
sák s hogy a negyedik év végén, a nyolcadik szemeszter után, kellő 
felügyelet és irányítás m ellett segédtanítói állás betöltésére képesít- 
tessenek. Az 1924, évi december 20-án hozott törvény szellemében 
m egállapított tanulmányi anyag a következő:

A rendszeres hivatásszerű stúdiumnak (mely minden hallgatóra 
egyaránt kötelező) főtárgya az általános neveléstudomány, a nevelés- 
történet, iskolatan, általános oktatástan; a második szemesztertől a 
negyedikig tanítási gyakorlat, felnőttek oktatása, ifjúsági jog, iskola
jog, iskolahygiena. Ezzel kapcsolatban a philosophia, a psychológia, 
de csak olyan terjedelemben, mintha melléktárgyak volnának és mégis 
oly mértékben, hogy lényegükkel mindenki tisztában legyen. A jelölt 
hallgatni köteles ezt az utóbbi két tárgyat is, de folyamodhatik azért, 
hogy ezen szakmák egyikéből vagy másikából a vizsgatétel alúl men- 
tesíttessék,

A főtárgyak mellett minden hallgatónak még valami tudományos 
vagy technikai szakot kell választania. Ez utóbbi lehet: zene-, rajz-, 
torna- és mindkét nemnek megfelelő kézimunkaoktatás. Ha egyesek
nek különös tehetségük és kedvük van valamely szakhoz, akkor oly 
alapos kiművelést nyernek abban, mintha főtárgy volna és külön vizs
gát is tehetnek belőle. Ha ez az eset bekövetkezik, voltaképen két 
föszakmáhól tesz vizsgát a kandidátus és akkor az iránt folyamodhatik, 
hogy vagy a philosophiából, vagy a psychológiából engedjék el neki a
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vizsgát. A jelöltnek ilyenkor mind a két főszakmából Írásbeli vizsga- 
dolgozatot is kell bemutatnia.

Bizonyos tudományos szakoknak alapos tanulmányozása a neve
léstudománynak továbbfejlődése szempontjából is kívánatos. Gondol
kozni és kutatni a „studiózus“ bizonyára megtanul főszakának tanul
mányozása folyamán is. Minden külön irányítás nélkül is megismer
heti ezen a réven a történelmi methodust, az interpretáció módszereit, 
a kritikát, az értelmezést, a statisztika methodusaít, a kutatva esz
közölt gyűjtésnek mikéntjét.

Ahogy a philosophia habílítansának legalább még egy szakban, 
— teszem mathematikában vagy phílológiában — otthonosságra kell 
szert tennie, — ép úgy kell a neveléstudomány hallgatójának is egy- 
egy szabadon választott szakma által belső gazdagodásra törekednie, 
hogy azután valóban kutató és módszeresen kiképzett munkatársa le
hessen a neveléstudománynak is.

Még fontosabb azonban az, hogy olyan tudományos ágnak a be
ható tanulmányozása, amelyre hajlama készteti, amely voltaképen egy 
ellenállhatatlan, belső továbbművelődési szükségérzetnek folyamánya- 
ként jelentkezik: kihat a lény fejlődésére és az egyéniség, a szem élyi
ség kialakulására is. A hallgató lényének kíművelődése által egy ön
magán tapasztalt és tudatosan átérzett hézagot tölt ki. S ha a nép 
egyetemének jövendő tanítóságát arra  képessé tesszük, hogy a héza
gokat kitölthesse és szakszerű iskolázottságával egész életén át való
ban értékes, úgy emberileg, mint személyileg egyaránt jelentékeny 
tevékenységet fejthessen ki: akkor ezzel a köz javát mozdítjuk elő!

Hogy a szaktudománynak is csak előnyére válik, ha m unkatár
sainak köre tágul, az csak természetes. A  néptanítóknak szaktudo
mányos kiképzése ellen azért nem is az egyetemi tanárok kardoskod
nak, mert ezek inkább támogatják, — hanem azok a körök, melyek a 
konkurenciától félnek. Nyilván ez a félelem szülte azokban a gáncs 
alantjáró gondolatát is.

A philosophiai és psychologíai szakokra öt négyórás (tehát 20) 
előadás van kitűzve, tehát több, mint amennyit a philologus „mellék
tárgyára“ fordíthat. A zért az egyetemnek egyik instánciáján sem 
vonták kétségbe, hogy az idő jelzett tudományos tárgyak előadására 
elegendő nem volna. Itt tekintetbe kell venni azt is, hogy a hallgatót 
saját hajlam a vitte tárgyának választására s úgyszólván a középiskola 
padjairól hozta már az érdeklődést magával tárgya iránt az egye
temre.

Hogy e tekintetben miféle követelmények támaszthatók a vizs
gázóval szemben, az még csak a jövő évi tapasztalatok alapján á lla
pítható meg.

Az eddig említettekkel párhuzamosan, már az első szemesztertől 
kezdve folyik az általános kiképzés is. Ez mindenféle iskolai tech
nikára terjeszkedik ki, és pedig úgy, hogy a művészi kiképzésnek 
legalább is két, a famunkának két, az osztálytechnikának egy, a könyv- 
kötészetnek egy és a falitechnikának is egy szemeszter jusson. Ezen 
tanfolyamok látogatása kötelező. Nagy súlyt helyez az egyetem a
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testi derekasságnak megszerzésére is, — és nemcsak a tanítójelöltek
nek, hanem az összes egyetemi hallgatóknak részt kell venniök a 
tomakurzuson. Akik ezt kimutatni nem tudják: vizsgára nem bo
csáttatnak.

Hasonló gondot fordítanak a zenei kiképzésre is. Ez voltaképen 
továbbfejlesztése annak, amit az egyetemi hallgatók a középiskolából, 
vagy a szülői házból már magukkal hoztak. Gyakorlásra használhatók 
az intézet hangszerei: zongorák, harmóniumok, orgona és lant. A he
gedűt, mint legnemesebb hangszert, nem adják mindenkinek kezébe.

Az éneket (karéneket, szólóéneket, népdalokat) szabad közös
ségben gyakorolják.

A lakítanak azonkívül általános tudományos munkaközösségeket is 
és ezeket didaktikai kurzusoknak nevezik. Ezeket a munkaközössé
geket az egyetem tanárai, docensei és asszisztensei vezetik. Itt azután 
az állami, ifjúsági és iskolai jogról, a mathematika-, fizika-, az ó- és 
új testamentumról folynak az előadások, és pedig a kutatások mai á l
lása szerint. Qrvostanár beavatja a munkaközösséget az orvosi ke
zelés iskolai gyakorlatába; -— kiváló, módszeres eljárásukról ismert 
tanférfiak, úgymint néptanítók, középiskolai, vagy szakiskolai tanárok, 
meghívás folytán, rendszeres előadásokat tartanak egyik vagy másik 
tárgynak módszeréről.

Helyes időbeosztás mellett a hallgató (beleszámítva a technikai 
és tornakurzusokat is) heti 26—28 órán át van lekötve, de ez az óra
szám fokozatosan csökken, úgy, hogy a nyolcadik szemeszterre már 
csak 16 óra esik. Túlterhelésről tehát szó sincs!

A gyakorlati kiképzés, az egyetemi tanfolyamnak tartam a alatt, 
a következőképen történik:

1. Minden hallgató, a három szemeszterre kötelező iskolai gya
korlatokat végzi; hospitál, előzetesen jól átgondolt terv szerint, leg
kevesebb 64 tanórán mindenfajta iskolában, Jénában és annak kör
nyékén. A látottakat és hallottakat félnappal későbben, a tanítást 
végzett osztálytanítóval didaktikailag és szigorúan tudományos alapon 
átrostálják és feldolgozzák. — A  praktikumnak, \agyis gyakorlatnak 
célja az, hogy az érettségit te tt ifjút a népiskolával megismertesse. 
Az ifjút be kell vezetni a tiépiskolába azért, hogy előbb látni és fi
gyelni tamdjon, hogy a megfigyelteket bensőleg feldolgozhassa, meg
értse és arról — bármilyen szerény formában is — de számot adni 
tudjon.

2. E célt szolgálja az egyetemi gyakorló iskola is, mely a nevelés- 
tudomány ordináriusának van alárendelve és voltaképen kísérleti is
kola új módszerek, mindenfajta nevelési problémák és gyermekpsycko- 
lógiai vizsgálatok megejtésére, illetve azok kipróbálására.

Ez az iskola nem a régi gyakorló iskolák újabb kiadása, nem azo
kat utánozza. Itt nem mintaleckéket mutatnak be, hogy azokat a je
löltek lemásolhassák és később hasonló recept szerint tanítsanak. Nem, 
ez az iskola szemléleti eszköz, melynek segítségével bepillantást nyer 
a jelölt abba a rejtélybe, miként érintkezhetnek az elméletek az is
kolai praxissal, az iskola lüktető életével?
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Jelenleg ennek az egyetemi gyakorló iskolának megvan a nyolc 
osztályú népiskolának megfelelő nyolc évfolyama, és pedig hármas 
tagoltságban. A  növendékek száma 72 (39 fiú és 33 leány).

3. A  gyakorlati kiképzést elősegítik az iskolai utazások is. A hall
gatók meglátogathatnak olyan iskolákat is, amilyenek Jénában nin
csenek, vagy amelyek különös hírnévnek örvendenek, — Szerezhet
nek tehát közvetlenül tapasztalatokat a fennálló nevelési módszerről, 
a tanügy jelenlegi állásáról és mindezekről átfogó ismereteket gyűjt- 
vén, összehasonlításokra, önálló nézetalkotásra is nyernek impulzust,

4. Hatalm asan mozdítja elő a gyakorlati képzést az ú, n. „Schul
helferzeit“ : az iskola segítő ideje, vagy helyesen, az az idő, melyet 
gyakorlati kiképzésükre a jelöltek az akadémia szünidején valamely 
jó hírű tanító iskolájában töltenek, részben mint hospitánsok, részben 
mint munkások, A 3, és 4. szemeszter befejeztével, — tehát amikor 
az akadémián szünetelnek az előadások — (március, április, augusz
tus, szeptember és október hónapjain) a jelöltek 16— 18 hétre úgy
szólván tanítóinasoknak állanak be valamely tanítómesterhez. Ha a 
jelölt előzetesen kikéri a tanügyi tanácsosnak hozzájárulását, maga 
választhat ,,m estert“. Ez már azért is helyes, m ert kárba veszne az 
iskola segítsége, ha két ellentétes természetű ember kerülne egymás 
mellé. Megengedik financiális okból azt is a jelölteknek, hogy lakó
helyükhöz közel választhassanak ,,m estert“, akihez gyalogszerrel, ke
rékpáron, vasúton rövid időn belül eljuthatnak. Azonban „m estert“ 
kétszer kell változtatni, és pedig azért, hogy minden tanítójelölt a 
népiskolának két típusát ismerhesse meg.

A tanítójelölt (tanítóínas) együtt dolgozik a mesterrel, aki vele 
előbb alaposan meghányja-veti az egész napi munkát; a nap folyamán 
észlelt dolgok, gyermekmegnyílatkozások, az osztályban előfordult 
események, szóval minden figyelemre méltó momentum a napi munka 
végeztével beható diszkusszió tárgyát képezi. így nyer a kísérletező 
jelölt tiszta képet az iskola egészéről, gyűjt benyomásokat és meg
ismeri kartársainak terhét, örömét, egész életfolyását. S így ébred 
leendő hivatásának komoly tudatára is.

Az akadémia program jába a ,,Schulhelfertum“-ot, az iskola se
gítségét különben azon okból is vette fel, hogy képző munkájába bele
vonja a tanítóságot is s ezzel necsak megakadályozza a régi és új 
rend tanítói közt a bomlást, hanem áthidalja egyúttal azt a szakadékot 
is, mely az egyetemet a népiskolától elválasztja,

A tanítók és tanügyi tanácsosok csakhamar megértették a. ter
vezők nemes intencióit és odaadó lelkesedéssel állottak a magasztos 
ügy szolgálatába. Nem egy azért is, mert rájött, hogy ő maga is csak 
nyer vele, m ert fejlődik és tökéletesedik. És nemcsak egyesek, hanem 
a vidék tanítói munkaközösségei is nagyot lendültek előre.

M agyaréi a „Schulhelferzeit“ fogalmát egy kifejezéssel vissza
adni nem lehet. Azt még csak kreálni kell, azon esetben persze, ha 
ezt az intézményt mi is átvennénk a németektől. Ez intézménynek 
mivoltát azonban megismerjük célkitűzéseiben. Ami az inasnak a mű
hely, az a tanítójelöltnek a népiskola. Az életbe belekapcsoló gyakor
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lati kiképzést, vagy a gyakorlati képzés első elemeit csak itt nyerheti. 
Erinek a szünidő alatt szerzett praktikumnak legalább is olyan fokot 
kell elérnie, hogy a jelölt gyakorlásának utolsó hetében három, de leg
kevesebb egy napi munkát önállóan tudjon végezni. Csak ezen eset
ben érezheti a jelölt a tanítói munka és felelősségének egész súlyát.

Ha a tanítójelölt a hatodik szemeszter végén sikeresen levizsgáz, 
gyakcrlati-paedagógiai kiképzése céljából elszegődik egy évre segéd
tanítónak és szigorúan alkalmazkodik az iskola igazgatójának paeda- 
gógíai irányításához. Ez alatt készül arra  a vizsgára is, mely őt nép
iskolai szolgálatra — segédtanítói minőségben — képesíti.

A hetedik, nyolcadik szemesztert azután megint végig hallgatja 
az egyetemen és csak akkor kaphat, sikeres levizsgázás esetén, tanítói 
oklevelet. s

A thüringiai tanítóképzés ismertető jelei tehát:
1. Felépül az egyetemen. Az ,,Erziehungswissenschaftliche A n 

sta lt“ (a neveléstudomány intézete) az egyetemnek ép oly teljes ér
tékű intézménye, mint akármely másjellegü és épen azért van egy 
ordináriusnak is alárendelve. Kurzusait, előadásait, felolvasásait, 
gyakorlatait az egyetem rendes professzorai, docensei, asszisztensei 
vezetik.

2. A szaktudomány tanulmányozásának bevezetése a szakoknak 
képzelhető legszabadabb kombinációjában.

3. A „Schulhelfertum“ (az iskola segítségének) megszervezése.
4. Munka- és életközösség létesítése és fenntartása, amennyire azt 

az akadémiai levegő megengedi.
Hogy mit tanulnak a jénai egyetem tanítóhallgatói, abból kóstolót 

már az első szemeszter alább közölt tanulmánytervezete is nyújt:
A paedagogia története összefüggésben a philosophia történeté

vel. (Heti 3 óra.)
Bölcsészet-paedagógiai gyakorlat kapcsolatban Spranger Eduárd 

„életformáival“. (Heti 2 óra.) Előadó tanár: Johannsert.
Általános neveléstudomány, (Heti 2 óra.)
Ethika és neveléstudomány. Gyakorlatok a neveléstudomány 

rendszeréhez. (Heti 2 óra.)
Kant paedagógiája és ennek kihatása a 18. század paedagógiai 

mozgalmaira. Gyakorlatok a paedagogia történetéhez. (Heti 2 óra.)
Az alapiskola praxisa. (Összesen 16 óra.) Előadó tanár: Petersen.
A  munkaiskola paedagógiája. (Heti 2 óra.) Kiválogatott kérdé

sek a paedagógiai psychológia köréből. Iskolagyakorlat. (A hallgatók 
hármas csoportokba osztva heti 4—4 órában gyakorolnak.) Előadó 
tanár: Scheibner.

A  klasszikus-romantikus költészet és philosophia. Az embermű
velésnek problémája. (Heti 2 óra.) Schiller aesthetikus embernevelése. 
(Heti 2 óra.) Előadó tanár: Fíitner.

Wolfram ,,Parzival“-ja eredeti, ősi szövegében, A  középkor épikai 
költészete. (Összesen 10 óra.) Előadó tanár: Michels.

Iskolajcg. (Heti 4 óra.) Előadó: Koellreuter tanár.
Ifjúsági jog. (Heti 2 óra.) Előadó: Grünhut tanár.
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Iskolaorvosi praxis. Előadó: Streve.
A praktikus művészi nevelés. (Összesen 16 óra.) Előadó: Natter.
Zenei továbbképzés. (Kezdete és ideje megegyezés szerint.) Elő

adó: Volkmann.
Műhelyoktatás, (Heti 4 óra.) Vezeti: Müller.
Osztálytechnika, (Heti 2 óra.) Könyvkötészeti kurzus 16 órá

ban. Vezeti: Foertsch.
Falitábla-technika. (Összesen 8 óra.) Előadó: Wolff .
Tornakurzus 20 órában. Vezeti: Eitel.
Ritmikus tornászat tanítónők számára. (Heti 1 óra.)
A felsoroltakon kívül felolvasásokat tartanak még: Rein, Weisz 

és Va’érting professzorok.
Az egyetemi gyakorló iskolát és a ,,Schulpraktikum“~ot Petersen 

és Scheibner tanárok vezetik.
Minden törekvés oda irányul, hogy a jelöltek közvetlen szemlélet 

alapján nyerjenek képet a valóságról, a tanítás folyásáról. E célból 
rendelkezésükre áll Jéna tanügye egész összességében, de más ren
dezések is elősegítik a cél elérését. Teszem, a szemeszter tartam a 
alatt négyszer-ötször esti 8— 10 óráig ú. n. ,,Ausspracheabénd“-et ta r
tanak és azon résztvesznek az egyetem neveléstudományi intézetének, 
a szakosok és az akadémia paedagógiai egyesületének összes tagjai s 
élénk eszmecserét folytatnak.

Szombaton Jéna területén kívül fekvő nevelőintézeteket látogat
nak meg. de több időt igénybe vevő, hosszabb tanulm ányútra is indúl
nak. így pl. az 1924/25. évi téli szemeszter a la tt december 7— 15-ig a 
hamburgi kísérleti iskolákat, magánlyceumot, a siketnémák és vakok 
intézeteit látogatták meg. Innen átm entek Gera-ba, hogy ott a 3—6 
éves gyermekek rajzait tanulmányozhassák. Ober ellen- ben megnézték 
a ,,Bauernvolksschule“-t (a parasztnépiskolát) és Tinz városában a 
,,Heimvolksschule“-t (az otthont pótló népiskolát).

A nyári szemeszter alatt meglátogatták Dreiszacker-, Keilhan- és 
Schuipforia-ban a népfőiskolákat; — a szemeszter végén pedig újabb 
iskolákat Délnémetországban és résztvettek a nevelés megújhodását 
célzó ,,internacionális munkaközösület“ három napig tartó  közgyűlésén,

íme! Milyen gyönyörű perspektívát nyit a jénai egyetem a német 
tanítóképzésnek! Kétségtelen, — oda el kell jutnunk nekünk is! M ert 
nem elég a kultúrfölényt tele szájjal hirdetni csak, vagy mint a pecse
nyét őseink m ódjára a nyereg alatt élvezhetővé puhítani. Nem! Itt 
már egyszer tenni kell valamit, mert különben nemsokára hátul kullo
gunk és mi lesz akkor a mi fölényes kultúrpecsenyénkkel ?

A III. egyetemes tanügyi kongresszus lesz hivatva ezt a kérdést 
javunkra eldönteni, azért szolgáltatunk neki ezen cikkünkkel is meg
bízható adatokat. (A „Schulreform“ nyomán.)

Kádár János.
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Az evangélikus öntudat nevelése.
Irta: Lipták Pál ev. tanító

(Vége),
És mi? Mi megalkuvók, bátortalanok és ingadozók vagyunk.
Ez a lutheri hév, ez a lutheri bátorság, határozottság és dac legyen 

mibennünk, ha Luthernek igazi követői akarunk lenni. Hogy azok le
hessünk, mi és híveink is, neveljük először önmagunkat, másodszor 
gyermekeinket, harmadszor híveinket (népünket) evangélikus ön
tudatra.

Hogyan leszünk Luther igazi követői? Ha úgy élünk, úgy cselek
szünk, úgy tanítunk, mint ő. Ha a szenírást olvassuk, ha — mint Pál 
apostol mondja Efezusb, VI, v,, 13 f, — ,,felvesszük Istennek minden 
fegyverét, hogy ellenállhassunk a gonosznak és megállhassunk a hit
ben“, Erősödjünk a hitben, hogy másokat is erősíthessünk, neveljük 
öntudatra önmagunkat, hogy másokat is nevelhessünk. Olvassuk a 
bibliát, egyházunk történetét (Zsilinszky Mihály: Evang. egyh, tört.). 
Járjunk  a templomba, ott szíwel-lélekkel dicsőítsük az Urat, mert jó 
és örökké tartó  az ő kegyelme, m ert a jó példa a legjobb nevelő esz
köz, Járuljunk Úrvacsorához, hogy méltók legyünk Teremtőnk nagy 
kegyelmére, mert aki sem hideg, sem meleg, kiveti azt az Úr válasz
tottat közül. Á ltalában pedig úgy éljünk, cselekedjünk, hogy tetteink
kel, viselkedésünkkel bebizonyítsuk, hogy „nem szégyeljük Krisztus 
Evangyéliumát“.

Egyházunk az iskolát kertnek tekinti. Mi tehát, mint kertészek 
szeretettel ápoljuk, neveljük a reánk bízott csemetéket. A gyer
meknél öntudatot — a szó szoros értelmében — elérni nem le
het. A gyermeknél nem a tudatra, hanem az érzelemre kell hatni. 
Erre legalkalmasabbak a bibliai történetek (Izsák, József, Absolon 
története; Nábot szőlője). Krisztus Urunk példázatai (Magvető, Té
kozló fiú, Irgalmas szamaritánus stb.), ezek tanítása alkalmával meg
érti, hogy Isten gondoskodik róluk (József), hogy megbocsát (Tékozló 
fiú), s így tám ad benne hit; a hitből istenfélelem, mely minden böl- 
cseség kezdete.

Az ének szárnyain lelkecskéje az égbe emelkedik s érzi, hogy ő 
oly parányi ugyan, de a hatalmas, nagy Teremtő őreá is gondot visel, 
öt is kegyelmébe fogadja, ha jó és engedelmes lesz szüleinek, mint a 
gyermek Jézus. Megtanítjuk, hogy ő keresztyén, hogy evangélikus, 
hogy ennek örülnie kell. Az ember késő öregségében is visszaemlék
szik édesanyja oktatására, intéseire, ép úgy az iskolai éveire is. Az 
iskolában elvetett mag kikéi, nő s ha az élet viharai el nem pusztítják, 
terebélyes fává fejlődik a gyermek hite, vallásossága, evangélicizmusa, 
melynek árnyékában nyugodtan tölti napjait. Az iskola nevelő, irá
nyító munkássága azonban rövid ideig tart. Hasonlók vagyunk a mag
vetőhöz. Elvetjük a magot. Egyik az út szélére, másik köves talajba, 
harmadik a tövisek közé hull és csak némelyik hoz hasznot; azért van 
ez, mert a család, a társadalom  a mi vetésünket tovább nem ápolja, 
nem óvja.
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A kertész a fát nemcsak elülteti, hanem azután is ápolja, locsolja, 
vadhajtásait íenyesegeti. Erre a tovább gondozó, óvó munkára kell 
megszervezni a társadalm at- Alakítsuk meg a ,,Luther-Szövetséget“ . 
Ennek kebelében szervezzünk leány-és nőegyesületet, énekkart, mű
velődési egyesületet, jó könyvtárakat. Tartsunk vallásos előadásokat, 
gondoskodjunk a szegényekről, az árvákról s e munkába vonjuk be 
leányainkat, ifjainkat, így megóvjuk őket a mai hitetlenséggel hival
kodó világtól s megerősítjük bennük az erős evangélikus meggyőző
dést, öntudatot. Békéscsabán a Luther-Szövetség áldásos működést 
fejt ki, évenként több száz szegényről gondoskodik.

Neveljük, tanítsuk hiveínket. Krisztus urunk, tanítván a soka
ságot, így szólott hozzájuk: ,,Boldogok a hívők és nem azért jöttem, 
hogy a törvényt eltöröljem . . .“, m ajd gyönyörű példázatokban ismer
tette velük Isten országát. Tanította pedig őket hittel, szelídséggel 
és szeretettel. így tanítsuk mi is híveinket az Isten szent parancsola
taira, anyaszentegyházunk szeretetére, evangélikus öntudatra. Hittel! 
Mert a lélek olyan, mint egy antenna, csak hasonló rezgéseket tud 
felfogni. Azért ragadjunk meg minden alkalmat, mikor híveink lelkére 
legjobban tudunk hatni, hogy evangélikus vallásukhoz való ragaszko
dásukat erősítsük. Temetés, virrasztás, esküvő, névnap mindmegannyi 
alkalom, amikor elmondhatjuk, hogy mennyit szenvedtek, tűrtek hi
tükért, vallásukért, egyházunkért őseink. A  gályarabok tengernyi szen
vedése nem volt elég, hogy megtörje őket, hogy hitüket elhagyják, 
hogy a felvidéki evangélikusok otthagyták szülőföldjüket s farkasok 
lakta nádasok, mocsarak közé — ide az Alföldre — telepedtek le in
kább, mintsem vallásukat megtagadták volna. Elmondhatjuk, hogy a 
mi evangélikus egyházunk a világ világosságának, a mi Urunknak egy
háza, nem a képmutatók és farízéusok gyülekezete, a föld sója, az 
emberiség kovásza. A  világ nagy embereinek zöme protestáns volt. 
Feltalálók, gondolkodók, írók, vezérek, A mi egyházunk tanítása nem 
tiltó, lelket rabságban tartó, hanem jóra, cselekvésre buzdító. Ép 
azért van, hogy protestáns országokban nehéz időkben ritkább a föl
fordulás, a forradalom, m ert népe politikailag is érettebb, belátóbb. 
Angliában, Német-, Dán-, Svédországban vagy az Egyesült-Államok
ban szabadságharc igen, de forradalom oly értelemben, mint Francia-, 
Spanyol-, Olasz-, Oroszországban, vagy mint Dél-Amerikában ma is, 
sohasem volt. Diktátor protestáns országokban — kivéve a háborút — 
sohasem volt. Az óhitű és kath. vallású népek nagyobb része ma is 
diktátorok uralm a ala tt él,

A  protestáns ember im ádja Istenét, szereti hazáját. Mikor hazánk 
függetlensége és egyházunk veszélyeztetve volt, Bocskay, Bethlen ha
bozás nélkül fogott fegyvert védelmére, Kossuth, Petőfi, Jókai, Arany, 
Tompa mind protestánsok voltak. Ilyen egyháznak, melynek annyi 
nagy fia volt, hive lenni, érte dolgozni, szenvedni öröm. Az öntudatos 
evangélikus minden vonatkozásban segíti híttársait, m ert az írás is 
azt mondja: cselekedjetek mindenkivel jót, főképen pedig hitünk cse
lédjeivel. Ma az emberiség egy része kísérletezik, egy más fundamen
tumot keres, az egyház, a vallás, a hit megsemmisítésére törekszik, pe-
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dig nincs más fundamentum, csak az, mely a Jézus Krisztusban vet
tetett, Aki sem hideg, sem meleg, kinek mindegy, mely egyház tagja, 
ki anyagi előnyért, származásért, családi összeköttetésekért elhagyja 
egyházát, reverzálist ad, rosszabb a pogánynál, az csak névleg ke
resztyén, valójában pedig hitét vesztett tévelygő- Az ilyenekről be
szélgetve, hozzuk fel hiveink előtt Nábotot. Nábot nem adja kicsiny 
szőlőjét, mert atyjától örökölte. Mi nagy, gyönyörű szőlőt örököl
tünk atyáinktól — melynek munkásai vagyunk —, ők azt kitartó mun
kásságuk, hűségük, szenvedésük és sokan m ártír haláluk árán tették 
ilyen naggyá. Aki reverzálist ad, az megveti ősei vallását, tanítását, 
,,aki pedig megveti atyját, vagy m egutálja anyjának tanítását, annak 
szemét kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik ötét a saskeselyü 
fiai”. Mindenkor azon fáradozzunk, hogy egyházunk kárára reverzá- 
list ne adjon egyetlen egyháztagunk sem. Ezt elérjük, ha népünkkel 
minél gyakrabban érintkezünk, ha bajában, szomorúságában vele ér
zünk, ha sirunk a sírokkal. A nép örül, ha tudja, hogy lelkésze, ta 
nítója közte van, vele érez, E sorok írója több esetben volt vegyes 
házasságnál násznagy, s mindig sikerült az javunkra eszközölni. Lel
kész és tanító kölcsönösen őrködjenek, hogy tekintélyük a nép előtt 
meglegyen, egymással jó viszonyban legyenek. Tántoríthatatlan hitü 
ember sohasem hagyja el egyházát. Vajha bennünk és népünkben erős 
hit, szilárd meggyőződés lakozna, hogy ne csak szóval, de szívvel is 
mondhassuk : hiszünk egy Istenben egyszülött Fiában, a test feltáma
dásában és az örök Életben, hogy hiszünk egyházunk, fajunk, nemze
tünk jövőjében!

Hozzászólás a 8 osztályú evang. iskola 
tantervéhez.

Irta: Elefánty Sándor ev. tanító.

E cikk keretében a Tanterv vallásiam anyagára a követke
zőkben teszem meg észrevételeimet.

A tervezők a régi s az egyetemes egyház által 1904—05-ben és 
az 1910-ben kiadott vallástanífási terv és Utasítás anyagát újí
tották fel.

E két Tantervnek azonban hibája, hogy nem a gyermekből 
indult ki, nem vette tekintetbe a gyermeki lélek fejlődését, a gyer
mek erkölcsi növekedését. Forszirozía a bibliai tárgyi tudást, ragasz
kodott a nehézkes, a gyermekre érthetetlen biblikus nyelvhez, 
kritika nélkül adta a történeteket, korán állította be a kátétanítást, 
a kátémagyarázatok mély értelmű, nehezen megfogalmazott dog
máját szóról-szóra kívánta, melyet a magyarázatos káték se vilá
gosítottak meg. Nyilván való tehát, hogy a vallástanítási tervet 
még az esetben is revízió alá kellene venni, ha a 8 osztályú evang. 
iskolai tanterv felmerült kérdése, nem tette volna szükségessé.
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Figyelembe kell venni mindenütt, tehát a vallásiam tanter
vűnknél is — a gyermeklélektani, fejlődéstani szempontokat.

Nem lenne furcsa, — a tervezet újnak nevezi magát, a vallás
iam részben meg halad a régi nyomokon? (A tervezők ehhez az 
anyaghoz avatatlan kézzel nem akartak hozzányúlni, azért csak 
felosztották nyolc évre. Az utasítást az egyház van hivatva meg
adni. Szerk.)

A régi Tantervnek és Utasításnak vannak hézagai; ez kitű
nik példáúl az 5. lapon is, ahol azt mondja: „A bibliai történe
tek tanítása az I. osztályban karácsony előtt két héttel, Jézus 
születésének tanításával veszi kezdetét.“ — Ugyan mit csinálunk 
három és fél hónapon a vallásosában? Talán (7. lap) „Istenhez, 
szülőkhöz, embertársainkhoz és a íermészehez való viszonyain
kat feltüntető valláserkölcsi költemányek“-et tanítunk? Nem! Beszél
gessünk; kutassuk, tisztázzuk, mélyítsük az alapfogalmakat naiv, egy
szerű mesékkel, amiken a felnőtt mosolyog, de amikre megindúl 
a gyermek fejlődő erkölcsi élete- Szakasztott úgy, amint azt annak 
idején Alexy Lajos szokta és egykori tanítványa, Raffay Sándor 
püspök „Útmutató a Jézushoz“ című művében nekünk és a kisde
deknek megmutatta.

Ezeknek előrebocsátása után elmondom — függetenüi a gyer
mekfejlődéstani szempontoktól — a vallástani íanterv-tervezetre 
vonatkozó észrevételeimet.

1. A népisk. vaílástanstás célja. Pótlandó az a, b. célhoz az 
Utasítás 60. lapja utolsó két szakasza, ami kimaradt: „Célja.. . .  
vezesse a gyermeket egyházunk történetébe, szervezetének isme
retébe . . .  annak javáért munkálkodni és áldozni kész legyen. . . “ 
— „Elhatározó befolyást gyakoroljon jelleme alakulására, életének 
egész folyására, megelégedésére és boldogságára.“

2. a népisk. vallástanítás bibi. történeti tárgya. Az Utasítás 
64. lapjának 2. szakasza ezt mondja: „. . . .  a történeteket ennél
fogva nem  ö n m a g u k é r t ,  hanem a bennök szemléltető vallás
erkölcsi eszmék és igazságok kedvéért tanítjuk.* Szomorú ez a 
„nem önmagunkért“ tanítuk. Bizony a vizsga-elnök, iskolavizsgá
lók a történeteket kívánják; ez a mérték; a tanító tanított, a tanuló 
tudott. A vallástanár is a hibátlan elmondásra osztályoz. Az erköl
csit pedig elveszítjük. Nem elég ezt hangoztatni ma sem!

3. A vatiástan tananyaga. I. osztály. Az ó-szövetségi bibi. tör
téneteket mind elhagynám, talán csak Mózes születését hagynám 
meg más köntösben. A régi Tanterv és Utasítás ezt mondja (74. 
lap 2. szakasz):„A keresztyén vallási és erkölcsi igazságainak fő- 
és tulajdonképpeni kútforrása és kánonja az újszövetség, azért, 
ha megrövidítésre, kihagyásra van szükség, úgy első sorban és 
főképpen az ószövetségi történetek sorában eszközlendő." T. i. 
a redukálás. Más helyütt: „Oly történetek tanítandók, melyek az 
egyetemes jót, szépet, nemest, erköcsöst példázzák. A józsefi tör- 
történetek, Dávid és Góliát nem az I.-ba való. Az ószövetségi 
történetek helyett: Jézus élete lenne az I. osztály anyaga, ilyen
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felosztással: 1. J é z u s  s z ü l e t é s e ,  a naiv Jézushií megerősí
tése, ápolása a karácsonnyal kapcsolatban. 2 A g y e r m e k  J é 
z u s  otthon, a templomban, az iskolában. A farizeus és a publi- 
kánus története názáreti miliőbe helyezendő; szereplője két gyerek: 
a publikánus; Jézus. Itt dolgoznám fel a szegény asszony fillérei 
c. történetet. 3. A t a n í t ó  J é z u s :  Gyermekeket tanít (Jézus és 
a gyermekek; hol az istenországa?); tanítványait imádkozni tanítja 
(a miatyánk); a nagyoka} így tanítja (Az irgalmas samaritánus) : 
„Két főparancsolatot adok néktek: Szeresd az Istent és feleba
rátodat. “ 4. Az e m b e r t á r s á t  s z e r e t ő  J é z u s  (A naini ifjú; 
meggyógyítja a vakot, a siketet, a bénát; feltámasztja Lázárt.)
5. J é z u s  a h a l á l b a n  is t an í t ó .  (Szeressétek ellenségeiteket; 
tűrj békével...) 6. F e l t á m a d  J é z u s .

Ezeket a történeteket meg keli álmodni, meg kell költeni 
gyermeki nyelven megírni valami Pósa-lelkű tanítónak.

Az ószövetség bibi. történeti anyaga a zsidó nép történeti 
sorrendjében osztatott fel a II,-ÍV. osztályban. Kihagynám a II.-ban : 
Az Ér látogatását Ábrahámnál, Sodomát; a III.-b a n : Ézsau és 
Jákob történetét. József történetét röviden, álmai nélkül venném 
fel; egypíomi életét röviden, épúgy a testvérek utazását. — Az 
V.-ben: A zsidó nép kivonulását megelőző eseménveket röviden, 
összevonva; a törvényadás külsőségeit elhagynám. Éli és Sámuel 
tört. is. Vl.-ban kihagynám Dávid bűn'nödését.

3. Káté. A régi fanterv nem ád káté-anyagot az I. osztálynak. 
Miért akarja a tervezet az I. osztályt a tíz parancsolat szövegta
nulásával megterhelni? Ott a jézusi két parancsolat! A II.-ba se 
tenném a tíz parancsolatot, csak a 111.-ba, áíszövegezve (?) gyer
meki nyelven: Csak az Istent imádd! Ne esküdözz, ne káromkodj 
Isten nevével! Tartsd meg a vasárnapot! Szeresd szüléidét! Ne 
légy gyilkos, tolvaj! Ne hazudj! Ne kívánd a másét! A 6. paran
csolatot így szövegezném: Vigyázz lelked tisztaságra! IV. osztály
ban az apostoli hitvallás szövegéből a szenvedő igealakokat hagy
juk el. Az VII.-VIII.-ba s a konfirmációi oktatásba tenném a káté 
többi részeit magyarázatostól.(?)

Ref. testvéreink másképpen csinálták meg új vallástanítási 
tantervűket s a most elmúlt szeptemberben kiadott kézikönyvei
ket. A káté-anyagot egészen a konfirmációi oktatásba tették az
I. osztályban nincs bibliai (ószövetségi) történet, csak jézusi 
történetek Arról vitatkoznak, hogy a konfirmációi oktatást — tehát 
a kátétanítást — a 12 éves életkorból a 15, némelyek a 18 éves 
életkor idejére tegyék. Meg is indokolják: a 12 éves életkor nem 
alkalmas a káté megértéséhez.

4. Egyháztörténet. Az egyháztörténeti anyagot a négy felső 
osztályba osztották be történeti sorrendben. Helyén valónak talál
nám, ha az V. osztályba adnánk rövid áttekintő képet egyháztör
ténetünkről Jézustól napjainkig. Ez lenne az előkésztő történeti 
fok. Példa rá az új állami fanterv IV. osztályos besz.- és ért.- 
gyakorlati anyagában hazánk *áttekintő története. Tehát az V. ősz-
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tályban: 1. Jézus és az apostolok (Egyházalapítás.) 2. Az első 
keresztények élete és üldöztetése. 3. Konstantin. 4. Az egyház 
eltér Jézus tanításától. 5. Az egyházjavítók kísérletei. 6, Luther, 
mint egyházjavító. 7. A németországi reformáció elterjedése. 8. 
A hazai reformáció megindulása; üldözések. Bocskai, Bethlen, 
Rákóczi György. 9. Mária Terézia, II. József, II. Lipót. 10. A hábo
rú előtti és utáni prot egyház története. A VI.-VIl.-VIII.-ban pedig 
a tervezet V.-VIII. osztályú anyaga részletesen.

5. Imádságok, énekek. Amint a bibliai történetek kritikával 
adhatók a gyermek kezébe, százszorosán inkább áll ez az ének
és ima szövegekre. Gyermeknek való ima alig van, csak Pósa 
imái számíthatók ide. Egyházi íróink, költőink felnőtteknek Írtak 
és Írnak. A Rutíkai-imák, Székácsé, Győri Vilmosé, Torkos Lász
lóé, nagyon megrostálva használhatók; én nem használom. Ma 
Móra Ferenc szavával „tan-imák“-nak nevezném („tandalok“-nak 
nevezte a népdalokra átfaragott iskolai illedelmi dalokat.), poézis, 
himpor, gyermeki naivság nélkül. Luther imái még a VII.-VIII.-ba 
se valók. A ref. egyház új Énekeskönyvében (A zsinat által köte
lezően megállapított kiadás,) felvette Pósa három gyermekversét: 
„Vessük le már a gyászruhát (57., húsvéti ének.) „Mennyben lakó 
én Istenem!“ (100. Kecskés Ernő dallamával.), „Ó, mindenütt jelen
való“ (103.). A Kováts Sándor féle Kis énekes könyv (1901.) fel
vette Pósa imáit, mint „Hajlékodba, templomodba“, (Ó Istenem ! 
Ma is gyermekeink legkedvesebb éneke) stb. Ha válogatunk az 
új Dunántúli Énekeskönyvben, találhatunk benne néhány éneket, 
mit ima gyanánt is betaníthatunk. Ott a 26., 38., 43., 45., 70., 73., 
77. számú ének. Minekünk is fel kell kutatni Pósa imáit s imáúl, 
énekül betaníthatjuk.

Az egyházi énekek anyagának megállapításánál nem csupán 
a h a n g t e r j e d e l e m  az irányadó, mihez a tervezet igazodik, 
hanem az énekversek s o r s z á m a it, az é n e k - s z ö v e g  k i v á 
l o g a t á s á t  is figyelembe kell vennünk. Ha átnézzük az új Tan
tervet, meg az egyet, közgyűlés tavaly megállapította énektantervet, 
bizony a két utóbbi szempontot nem látjuk egyikben sem érvé
nyesülni.

Mi debreceniek, e három szempont figyelembe vételével állí
tottuk össze az énektanítási anyagot. Az I.-ben: 1—5, 1—6, 1—7, 
1—8. hangterjedeimű 4 soros, a Il.-ban: 1—5, 1—6, 1—7. (lefelé 
bővítve) hangterjedeimű 4—6 soros, III.-ban: 1—5, 1 — 6, 1—7, 1—8. 
(lefelé bőv.) hangterjedelmű 6—8, soros a VI.-be: 1—9 hangter
jedelmű 6—10 soros, az V.-be: 1—10 hangterjedelmű rövid és 
több hosszú soros, a Ví.-ba: 1—12 hangterjedelmű rövid és hosz- 
szú többsoros éneket vettünk fel; hat évfolyamra 90 dallamot. Az 
énekszöveg nem mindig a dallam nevét viseli, hanem olyan szöve
get válogattunk össze, ami a vallástanííási anyag tanúlságait, vonat
kozásait, az ünnepeket, a mindennapi élet eseteit szolgálja. — 
(Pl. 1. oszt.: Gondviselő édes, /ttyám, szövegűi a 380. ének 2. 
verse tanulságát József eladása történethez.)
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Az énektervezetnek van egy olyan fogyatkozása, amit szó nél
kül nem hagyhatok. Felvett olyan dallamokat, miknek nincs szö
vege az Énekeskönyvben.(?) Talán a német-ajkú iskolákra volt 
tekintettel, akkor meg kellett volna említenie. Az l.-b en 1-eí (Ébredj 
fel ó én szivem,) II.-ban  : 1-et (Ó Istenem!), a IÍI.-ban: 2-őt (Az én 
Istenemben. Magasztallak én téged ) a IV.-b e n : 4-et (Uram, hall
gass meg az én ..., Mire bánkódol..., Tebenned bízom én 
Istenem..., Krisztus Atyaistennek...), az V.-ben: 1-et (Ha bűne
im sebhednek), a VI.-b an : 1-et Midőn eljön az én órám); össe- 
sen : 10-et. A tervezetben vannak olyan dallamnevek, melyek az 
Énekes könyvben más dallamra jelezteítek. Tudom, mi vezette itt 
a íanterv-készííőket, az, hogy régi, patinás énekeinket, életben 
tartsa. így: az í.-b e n 1-eí (Keresztyének =  Boldog az, ki életében), 
a II.-ban  1-et (Szívem szerint Úristen =  Istentől el nem állok), a 
III.-b an  4-eí (A pünkösdnek jeles napján =  Dicsérd Istent keresz- 
tyénség; Bűnösök hozzád kiáltnnk =  Eljött hozzánk az üdvösség. 
[Már Luther „Nyolcas énekfüzetében“ erre a dallamra jelezte]; 
Jézus Kristus én élelem —Béke legyen a nap alatt; Széked eleibe 
jövök . =  Mennyből jövök most hozzátok) a IV.-ben 2-őt (Látod 
Isten szíveinket =  Uram Jézus, fordulj hozzánk; Uram Jézus, én 
tudom jól=Bizony meglészen az idő); az V.-ben 2-őt (Jézus 
Krisztus dicsértessél =  Mennyből jövök most hozzátok; Él Krisz
tus, hát mit bánkódom — Uram Jézus, fordulj hozzánk) a Vl.-ban 
3-at (Krisztus adaték halálra «= Jézus sebeidnek mélye ; Feltétszett 
gyönyörű napunk — Mennyből jövök most hozzátok; Ó mily nagy 
az Isten jósága =  Mily nagy az Úr kegyelmessége), a VII.-ben 1-et 
(Már búcsút veszek tőled =  Szívem szerint kívánom) ;összesen; 14.

Akadnak egy-egy osztály keretében párhuzamos dallamok is, 
mint a Il.-ban A nap immár elenyészett == Dicsérd Istent, keresz- 
tyénség, a III.-ban Az Istennek jó tetszése =  Mint Isten akarja, 
legyen, az V.-ben Ki dolgát csak Istenre hagyja, mollos és dúros 
alak, a VIII.-ban Jézus én birodalmam ~  Jézust el nem bocsá
tom, Elég immár! IV. és VI. osztályban.

Nem vették fel az énekanyagba: Térj magadhoz, drága Sión! 
(V.), Csak halandó, elmúlandó (II.), Én Istenem, én bűnös ember 
(VI.) Hirdetek tinéktek (V ), Légy csendes szívvel, légy békével 
(VI.), Ments meg engem Uram (VI.), Múlandó világnak (III,), Ne 
csüggedj el kicsiny sereg! (IV.) Ne szállj perbe én velem (VI.), 
Ó felséges Atyaisten (IV.), Teremtő Istenünk, A keresztfához 
megyek (VI.) [Nyíregyházi toldalék] összesen 13.

(Folytatjuk.)

Kedves Kartársak! Fizessétek be a havi részleteket 
az Ü d ü lő h á z r a  és ne feledkezzetek meg az „ E v a n 
g é l ik u s  N é p i s k o lá r ó l“ sem !



Megjelent
az evansélikus népiskolák egyet
len olvasó- és t ankönyvének

űj kiadása!
KAP! GYULA — PAPP 3ÓZ5EF

O L V A S Ó - É S  TA N K Ö N Y V
az elemi iskola II. osztálya számára, 

összeállította:

kapi Béla Papp József
püspök. ny. tanítóképző-intézeti igazgató.

E közkedvelt és általánosan elterjedt könyvnek az új 
tantervhez "alkalmazott kiadása 134 szebbnél szebb olvas
mányt és 30 bibliai történetet tartalmaz. Az olvasmányi 
részt Garay Ákos számos eredeti rajza ékesíti. A bib
liai történetekhez Péczeli Antal rajzolt áhitatot keltő, 

művészi illusztrációkat.
Kapi Gyula — Papp József új köntösben megjelent 
hasznos és értékes olvasó- és tankönyvéből a kiadó 
készségesen küld mutatványpéldányt bevezetés céljából.

A további kötetek gyors egy
másutánban jelennek meg:

F rankli «-Társulat
Budapest, IV«, Egyetem u. 4.



és mint a tanító hatalmas segítőtársáról 
beszélni most már aligha kell. Hiszen a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 
középiskolákban már kötelezővé tette a 
rendszeres filmoktatást. — Most csak arról 
lehet szó, hogy milyen gép felel meg az 
iskola vagy a falu céljainak a legjobban.
A DUPLEX gépek kétségtelenül jelentős 
fordulatot hoznak e téren és szinte köz
érdek, hogy azokat mindenki megismerje.

D U P L E X
a legújabb

ISKOLAI MOZIGÉP
Minden eddigit felülmúl!

Háromféle vetítőgépet egyesít magában:
Mozgókép-, üvegdiapozitiv- és 

f i lmdiapozi t iv vetítés.
<5*339

Magyar és külföldi oktató filmek vala
mint szórakoztató filmek nagy válasz
tékban, olcsó k ö l c s ö n d i j a k  mellett.

<5*3*9

Üvegdiapozitivek és filmdiapozitivek 
rendkívül jutányos áron.

<5*3*9

DUPLEX VETÍTŐGÉP VÁLLALAT
BUDAPEST, V., Wekerle-Sándor ucca 24
(volt Nagykorona ucca és Szabadságtér sarok).

Telefon 8-95.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

X X X I I I .  ÉVFOLYAM 3. SZÁM 
1927. É V I M Á R C I U S  H Ó

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTIG-ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
K e d v e s  k a r t á r s a k !  Nem prosperálhat a mi folyóiratunk, ha több tag

ból álló testületek csak egy-két lappéldányra fizetnek elő, vagy megelégszenek 
azzal az eggyel is, amit az iskola járat. Tudom, sok felé veszik igénybe áldozat- 
készségünket, — de ez nem lehet ok és mentség ahhoz, hogy le g  s a j a t a b b  
s z a k i r o d a l m i  v á l l a l a t u n k a t  e n g e d j ü k  p u s z t u l n i .  Inkább maradjon el 
minden más, de támogassuk azt, am i a mi enk!  Felkérem tehát a nagyobb taní
tótestületek tagjait külön-külön: fizessenek elő v a l a m e n n y i e n  lapunkra és ne 
vegyék könnyen bekövetkezhető kimúlásának ódiumát magukra!

Ácsa.  Ön visszaküldi a lapot. Rendben van. Vagyis: ön semmiféle lelki 
közösségbe nem akar lépni velünk. Szóval: semmi közünk egymáshoz! Tudomá
sul vesszük, meg azt is, hogy akadt néhány önhöz méltó társa is. De majd csak 
megleszünk maguk nélkül is! Azt azonban- elvárjuk, hogy akkor se fordulja
nak hozzánk, ha segítségünkre szükségük lesz!

Mennyire felemelőbb a b é k é s c s a b a i  és t ó t k o m l ó s i  kartársak ragyogó 
példaadása! Ahányan vannak, annyian fizetnek elő. Mekkora ür tátong az ő 
nemes felfogásuk és azoknak alantjáró gondolkodása közt, akik minden egyéb 
más kiadásra előbb találnak fedezetet, mint arra, ami evangélikus hitükben és 
önérzetükben megerősítené őket. — De ne vesztegessük a szót! Az már szent 
igaz, akiben L u t h e r  l e l ke  és s z e l l e me  nem működik, annak csak a máza 
e v a n g é l i k u s a z  sem áldozatos cselekedetre, sem önzetlen gondolkodásra, vagy 
nemesebb érzelmek kiváltására nem képes. Vájjon hogyan magyarázzák ezek a 
f e l e k e z e t  n é l kü l i ,  önmagukat kiközösítő kartársak tanítványaiknak ezt a 
példabeszédet: „Kutyából nem lesz szalonna?“

H. J. Igen, Steiger Imre dr. már nincs köztünk. Szorgalmának, kitartásá* 
nak, hajlíthatatlan akaratának gyümölcseit más működési téren élvezi. Az igazság
ügyminiszter törvényszéki jegyzővé nevezte ki ide Sopronba és most a bírói pályán 
értékesíti majd sokoldalú tudását. Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket 
az a tudat, hogy sorainkból emelkedett ki, de fájlaljuk távozását is. Kivált orszá
gos egyesületünknek nagy a vesztesége, mert a titkári állást nem fogja egyha
mar valaki a hozzája hasonló felkészültséggel és rátermettséggel betölteni! Reméljük 
azonban, hogy a közös küzdelmek emléke erősen kapcsolja őt majd hozzánk a 
jövőben is, s hogy érdekeink védelmére, változott minőségben is, mindenkor 
készséggel síkra száll!

J ó l é t i  i n t é z m é n y e i n k r e  Balikó József (Liszó) 9’60, Kocor Kálmán 
(Borgáta) 9*52, a szarvasi tanítótestület (februárra) 30*92, Weil János (Kölesd) 
4*72, a tótkomlósi tanítótestület (egy negyed évre) 24, Nagy Lajos (Alszopor) 9*92, 
Molnár Sándor (Répceszemere) 1*60, az orosházi tanítótestület pedig 2472 pen
gőt küldött.

Ezen összegekkel állományunk felszaporodott 1813 P 32 fillérre.
Kovács Sándor lapfenntartásra 1, Vörös János pedig 3 pengőt'gurított kiadó- 

hivatalunkba. Hálás köszönet!
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A maradiak
A hogy Iris istennő papjai a titkok kétszeres pecsétjével 

lezárt szentségnek tekintették tudományukat és a világért sem 
avatták volna annak misztériumaiba azt a halandót, aki nem az 
ő kasztjukhoz tartozott (mert tekintélyüket, jövedelmüket, hatal
mukat féltették a hasonlóan képzettektől) — époly beteges félté
kenységgel akarják a maguk részére kisajáttítani a tudományt most 
is azok, akiket a hideg ráz attól a gondolattól, hogy a tanító is eljut
hatna tudás dolgában odáig, ahol ők vannak, — vagy még túl is 
szárnyalhatná őket — és mi lenne akkor velők? Amit a tanító
ságnak érdeműi kellene betudni, abban ők veszedelmet és sérel
met látnak. Ki hallott már olyant? Minek az A B C-hez magasabb 
képzettség? Azt csak eitanííhaíja a harangozó is! A tanító tud
jon Írni, olvasni s egy kicsit számolni: az épen elég! A tudás 
csak elkapatná, kivetkőzíeíné alázatosságából s akkor a sátán 
sem bírna vele! Miféle bolond ideák fűtik ezeket a tanító lelke
ket, mily csillapíthatatlan szomjúság emészti őket, miféle titkos erő 
űzi, kergeti őket, mi lehet az a kifürkészhetetlen, megfoghatatlan 
belső égés, mely tűzoszloppá lobban, ha akadályok merednek 
haladó ütjük elé!? Miért nem elégszik meg a tanító azzal a tndás- 
sal, amit a mai képzés mellett szerezhet, — miért kívánkozik a 
völgyek méiysébői az égbe törő hegyek tiszta levegőjébe?

És mivel ezekre a kérdésekre a múltakon rágódó és elma
radt zsörtölődök kielégítő választ adni nem tudnak: veszedelmes 
felforgatókat látnak a tanítókban, akik nimbuszuktól fosztják meg 
őket! Mert ha ezek a tanítók megteszik azt a megbocsáthatatlan 
ostobaságot, hogy csakugyan nekiíekszenek a komoly tanulásnak 
(ami tekintve fanatizmusukat, még ki is telhetik belőlük) — akkor 
mi lesz majd velük, akik sokszor azt sem tudják, hogy miként 
jutottak diplomához? Mi lesz akkor, ha a falusi „mestert“ velük 
egyértékünek kell elismerniük, ha nem lesz már ezen a réven 
jogcímük ahhoz, hogy lebecsüljék, lesajnálják és csak afféle 
„minor gens“-nek tekintsék?

A valóság tehát az, hogy a nagy ellenszenvnek és felhábo
rodásnak mozgató rugója a meztelenre vetkőztetek, legrútabb 
önzés. Kenyerüket féltik és azért fújnak harci riadójukba, azért 
mozgósítják ellenünk a mezei hadakat, azért a nagy vihar — de 
csak p o h á r b a n !  Nem tudunk komolyan megijedni tőle!

Igazán nem szívesen, de tudomást kell vennünk azokról a 
kirohanásokról, melyeket ellenünk intéznek azok, akik nem akar
nak okulni a közmondás tanulságán, hogy annak nincs igaza, 
aki haragszik.

Kiemelünk egy példát a sok közül. A „Néptanítók'Lapja“ 
jubileumi számában dr. Neményi Imre azzal tüntet ki bennünket, 
hogy gúnyosan „ n é p t a n á r “-oknak nevez bennünket, akik, a 
falu és pláne a tanya miliőjében elhelyezkedni nem tudnak és 
nagyrarendelí hivatásuk teljesítésére képtelenek lesznek. Kerüli
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a túlzást — úgymond — de állításának minden betűjét meggyö- 
z ődéssei mérlegeli és kijelenti, h o g y  a t a n í t ó k é p z é s n e k  
az e g y e t e m r e  va l ó  t e r e l é s e  n e m z e t i  s z e r e n c s é t l e n 
s é g  s z á m b a  m e n ő  c s e l e k e d e t  vol na .  Azért kérve kéri 
a Néptanítók Lapját, háritsa el a magyar tanítóságtól ezt a sors
döntőén katasztrófáid gondolatot, hogy tovább is e r ő s z a k o l j a  
kiképezfetésének az egyetemre való átterelését.

Ez a „p a th  o ló  g i k u s “ törekvés — így folytatja — ott, ahol 
kísérleteztek vele — a külföldön is csődbe vitte a tanítóképzést. 
A magyar tanítóság ma szívesen hallgat a „Néptanítók Lapjára“ 
és ez a kedvező helyzet fokozott mértékben rója a szerkesztő
ségre azt feladatot, melynél fontosabb és nemzeti közművelődé
sünkre nézve sorsdöntőbb feladat elé 60 éves pályafutása alatt 
ez a folyóirat még nem volt állítva. Hiszi, hogy nem fog egy per
cig sem késlekedni, amikor arról van szó, hogy bokros érdemeinek 
hervadhatatlan koszorúját ezzel az új babérlevéllel is gazdagítsa.

így Neményi!
Valóságos keresztes hadjáratot hirdet ellenünk és nemzeti 

katasztrófát lát abban, ha a tanítóság szellemi nívója és ezzel 
együtt az iskola, — ezen a réven pedig a magyar népnek szintje 
emelkedik. Úgy látszik nem vesz tudomást a világ fejlődéséről 
és arról, hogy mi történik körülöttünk. Hogy nem kíséri figye
lemmel a külföldi eseményeket, azt azzal a hánya-veti kijelenté
sével árulja el, hogy pathológikus és kudarccal járó kísérleteknek 
mondja a külföldi egyetemekhez kötött tanítóképzést.

Hálára kötelezett bennünket igen tisztelt szerkesztő ur azzal, 
hogy az „Evangélikus Népiskolában“ legutóbb is olyan külföldi 
példát mutatott be, mely élénk cáfolata Neményi állításának. Azt 
hisszük, a német egyetemek, köztük a jénai is, oly tiszteletet paran
csoló magaslaton állanak, amely előtt fejet kell hajtaniok még 
Neményiék társaságának is. Azt hiszem, ha olvasott volna vala
mit a jénai egyetemi tanítóképzésről, akkor a „pathológikus kísér
let“-féle kifejezés nem kívánkozott volna tolla hegyére.

Nagyon jól mondta elnökünk lapunk január havi számában : 
„Itt törvényszerűségek hatnak. Azért azok, akik törekvésünk ellen 
hadba szállanuk, csak szélmalomharcot vívnak és kudarcot val
lanak. Ez a kérdés a napirendről többé le nem kerül. Ha elejte
nék is, vissza térne magától, talán ép oly hívatlanul mint jött, de 
követelőbb alakban “

Ezt valjuk mi is! Semmiféle gáncs, előítélet, rosszindulat, 
elfogultság választott utunkról le nem téríthet! Semmiféle rabo- 
lusztikával meg nem győzhetnek, kardcsörtetéssel meg nem ijeszt
hetnek azok, akik kultúrfölényt hirdetnek kenetteljesen, de kerék
kötői az igazi haladásnak. Nem indulhatunk azok után, akik 
„Don Quijotte“ vértezetében szembe helyezkednek a korszellem
mel, — akik „Rip van Winkle“ módjára száz évig alszanak és 
felébredve, sehogy sem tudnak beleilleszkedni az őket körülvevő
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változott világba; akik, akárcsak a kinai mandarin, copfot visel
nek, mikor már a Marcsák is etonfrizurában hódítanak.

Nem, kedves jó maradi uraim! Meghaladott eszmeviláguk 
nem alkalmas talaj a kulíurtermés megérlelésére. Önök görcsösen 
ragaszkodnak a régi postakocsihoz, mint utazási alkalmatosság
hoz és nem hallják a maguk mellett elrohanó, búgó autót, a 
fejük felett berregő repülőgépet és nemzeti szerencsétlenségnek 
deklarálják az emberiség előbbrevitelének kísérleteit.

A kakas azt hiszi, azért kel fel a nap, mert ö kukorékol; 
önök meg azt hiszik, hegyet gördítettek törekvéseink elé, pedig 
csak vakoudíúrás.

Járfás Gábor

Magyar nyelvoktatás az idegenajkú 
népiskolákban.

Irta: Grieszhaber E. H. ig. tan.
Nem vagyok irigy természetű, de azért mindig sóvárogva gondol

tam ama kartársaim  sorsára, kik oly szerencsés helyzetben vannak, 
hogy magyarnyelvű gyermekeket magyar nyelven taníthatnak s lelki- 
ismereti megnyugvással láthatják, hogy munkájuk és az elért ered
mény egyenes arányban áll egymással.

Húsz évi tanítói m últtal bírok, s ezen időmet mindig németajkú 
gyermekek tanítása között éltem le. — Ha számot vetek önmagámmal, 
őszinte szívvel állíthatom, mindig lelkiismereti kérdést csináltam ma
gamnak abból, hogy tanítói hivatásomban tökéletesedjem s iskolám 
eredményét a szerzett tapasztalatok alapján állandóan fokozzam. — 
Ezért különös szeretettel foglalkoztam mindig a magyar nyelvoktatás 
kérdésével idegenajkú iskolában annál is inkább, mivel e téren sem 
elfogadott gyakorlati módszerünk, sem egységes tantervűnk nem volt.

Az elemi népiskolai oktatás célja: hithü, hazafiasán gondolkodó, 
értelmes honpolgárokat nevelni. Az idegenajkú népiskolának még 
ezenfelül egy különleges célja is van: m agyarrá tenni növendékeit 
nyelvükben is. Ezen célok szolgálatában állottak népiskoláink a 
múltban s állanak a jelenben is. A célt megközelítenünk nem egy
formán sikerült a múltban sem, a jelenben sem sikerül, mert nem egy
formák ama viszonyok, melyek között ideális munkánk folyik.

Amikor mi egy reális megoldást keresünk arra, hogy hogyan te
hetnénk a megmaradt idegennyelvű honfitársainkat értelmes, magyar- 
nyelvű testvérekké, akkor feltétlenül le kell szűrnünk a múltak tanul
ságait, figyelembe kell vennünk jelenlegi, fájdalmas, nehéz helyzetün
ket. A múltak tanulsága pedig az, hogy a magyarral érezni, a magyar 
hazát igazán forrón szeretni s azért önfeláldozó lelkesedéssel élni s 
halni csak az tud, aki az édes magyar haza nyelvét is beszéli.

Mindaddig, míg valaki a magyar állam hivatalos nyelvét szóban 
nem bírja, nyitva az ú tja  szívéhez ama nemzetnek, melynek nyelvét
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anyanyelvének vallja s bő alkalom kínálkozik arra, hogy lelketlen 
agitátorok ellenszenvet szítsanak ama állammal szemben, melynek 
jogait élvezi, ama hazával szemben, mely oltalmazza és táplálja, ama 
honfitársaival szemben, kik édes magyar testvérként ölelik beklükre.

Egész bátran mondhatjuk, hogy minden szerencsétlenségünknek 
alfája és ómegája a nemzetiségi kérdés volt, melynek veszedelmét 
csak akkor ismertük fel, amikor már késő volt s rövid volt az idő ah
hoz, hogy felszívjunk és magunkba olvasszunk több millió olyan idegen 
elemet, mely nyelvében sem, no meg szívében, érzésében s gondolko
zásában hozzánk nem közeledett, sőt állandóan távolodott és mindin
kább idegen, sőt ellenség lett,

Trianon után sovány vigasz számunkra az, hogy leoperálták tes
tünkről legveszedelmesebb kelevényünket, a nemzeti kérdést, és vele 
egyetemben sok olyan álmagyart, kik mint undok tetvek egy évezreden 
át szívták a magyar haza vérét anélkül, hogy asszimilálódtak volna.

Sajnos, ezen operációval leszakadt testünkről több millió édes 
magyar testvér is, kiknek megmentéséért minden lehető áldozatot meg 
kell hoznunk. A magyarosítás jelenlegi fázisában ez fontos szerepet 
játszik s valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy bölcs kormányunk 
nagyon óvatosan kezeli a tannyelv kérdését, hogy még a látszatát is 
kerülje annak, hogy itt erőszakos magyarosítást folytatunk, aminthogy 
olyan még a boldog békevilágban sem létezett.

Míg azonban a magyar állam nak egyrészt önmagával szemben 
való szent köteléssége, hogy nemzeti életének erősítése céljából nyelv
ben is magyarrá tegye honpolgárait, egyben másrészt joga is meg
követeli, aminthogy minden más állam meg is követeli, hogy a sok 
jótéteménnyel és joggal szemben legalább egyet tegyen meg hazájáért 
minden hű fia, tanulja meg az állam hivatalos nyelvét: a magyart. 
Amilyen joga pedig az államnak, olyan szent kötelessége is gondos
kodni ama feltételekről, melyek szükségesek ahhoz, hogy a magyar 
nyelvet tényleg el is sajátíthassa mindenki,

Felesleges erről még részletesebben szólanom, mert hiszen ki
vétel nélkül megegyezünk abban, hogy a megmaradt kisebbségeket, 
nevezetesen pedig a németséget, magyarrá kell tenni, nemcsak érzé
sében, gondolkozásában, szóval egész lényében, hanem magyarrá kell 
tennünk nyelvben is. Az már most a kérdés: miféle tempóban és mi
féle módon?

A magyarosítás tempóját ma más körülmények irányítják, sza
bályozzák, mint a múltban. Szabályozza Trianon, amely elszakított 
tőlünk s idegen rabságba sodort több millió magyart. Szabályozza a 
jelenlegi viszonyok hangulata.

Ma, amikor mi mintegy kényszeríteni akarjuk az idegen bitorlókat 
arra, hogy magyar véreinket ugyanolyan elbánásban részesítsék, mint 
mi az itteni idegennyelvűeket, kétszeres figyelemmel kell kísérnünk e 
fontos lépést. De a mai viszonyok hangulata is arra  int, hogy itt na
gyon óvatosan és céltudatosan kell megindulnunk, mert különben töb
bet rontunk, mint javítunk, többet vesztünk, mint nyerünk. A mai 
magyarosításnak olyannak kell lennie, tempóban s módban egyaránt,
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mint az érlelő nap melegének, mely lassan, következetesen, fokozato
san, de annál biztosabban áthat, s érdekkörébe von ellenállhatatlanul 
mindeneket.

Számolnunk kell ama körülményekkel, hogy minden nyelvtanulás 
nagyon nehéz mesterség, mert meglehetősen száraz s egymagában 
élettelen, különösen gyermekeknek az iskolában, mikor már nem játék, 
hanem komoly munka keretében történik az. De kétszeresen nehéz az 
olyan gyermekekre, kik egy árva magyar szót otthonról nem hoznak 
magukkal, hanem szüleik s családjuk részéről annál több beoltott el
lenszenvet a magyar nyelv tanulása iránt.

A cél, mely felé törekednünk kell, egy, de azon reális út, melyen 
elindulva, bár lassan, észrevétlenül, következetesen és biztosan ezen 
célhoz vezet, többféle. Tán minden iskolának, illetőleg községnek más 
és más, mert alkalmazkodnia kell a helyi viszonyokhoz és hangulathoz.

Amikor a magas tanügyi kormány az elmúlt évben 62.800 számú 
rendeletével kiadta a kisebbségi iskolák tantervét, akkor tulajdon
képen három olyan általános irányt jelölt meg, az a), b] és c) típus
ban, melyen haladva, hosszabb vagy rövidebb idő múlva, többé- 
kevésbé célhoz érhetünk.

És épen az elérhető cél szempontjából kivánom most bonckés alá 
venni először is a három típus közötti szabad választást, azután pedig 
az egyes típusok összeállítását.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a különféle más választásnál is nem 
jobb a belátás, az értelem, hanem sok aprólékos mellékérdek, kicsí- 
nyeskedés a döntő erő s a főérdek maga háttérbe szorul. Itt is így 
történhetik és történik is nagyon sokszor.

Vannak olyan nagyobb községeink, hol az iskola teljesen osztott, 
vagy legalább is több tanerős. Ezen kedvező elosztása az osztályok
nak lehetővé teszi azt, hogy az alsó osztályokban a gyermekek annyira 
bevezettessenek a magyar nyelv ismeretébe, hogy a felsőbb osztályok
ban a tananyagot meg is tudják érteni s emészteni. Aztán vannak; köz
ségeink, ahol az iskola osztatlan, vagy részben osztott ugyan, de a 
lakosság vegyesnyelvű viszonyainál fogva a gyermekek a szülői ház
ból, az utcáról, az óvodákból stb. hoznak magukkal olyan nyelvi kész
séget és szókincset, hogy az anyag helyes megválasztása után a siker 
biztos reménye kecsegtet. Az egyik esetben tehát az iskola osztott
sága, az utóbbiban pedig a tanulók magyar nyelvismerete teljes ga
rancia arra, hogy a teljesen magyar tannyelv, tehát az úgynevezett 
c) típus alkalmazható anélkül, hogy az az értelem rovására lenne. 
Ezek a helyek a viszonyok természeténél fogva szinte predesztinálva 
vannak arra, hogy megmagyarosodjanak. Hát nem volna bűn, ha ilyen 
helyeken a) vagy b) típust vezetnének be? Ez megállás, sőt vissza
fejlődés lenne! Pedig az eddige szabad választásnál ki garantálja azt, 
hogy ezen esetek itt-ott elő ne forduljanak?

A választást az egyes típusok között tehát nem a laikus és rossz
indulatú félrevezetett tömegre, hanem a szakember tanítóra és annak 
felettes hatóságára kell bízni. Bizonyára a tanító fogja legjobban 
érezni és tudni, hogy a helyi kölülmények figyelembevételével hány
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tantárgyat s mely tantárgyakat kell magyarul tanítania, hogy értelmes 
nemzedéket is neveljen s emellett a növendékek fokozatosan a magyar 
nyelvet is elsajátítsák.

Szólnom kell még a magyar nyelvoktatás legnehezebb tere
péről, ama egy- és kéttanítós iskolákról, ahová a gyermekek be
jönnek anélkül, hogy egy árva szót tudnának magyarul. Ez a 
magyarosítás igaz olasz hadszintere, ahol rendesen még igen nagy 
antipátiával is találkozunk úgy a szülők, mint pedig a gyerme
kek részéről. Ezekben ma a típusoknak legváltozatosabb formájá
val találkozunk. Van itt a), b), c) típus és ezenfelül különféle 
más típus, aszerint, amint azt ki lehetett hadakozni. Pedig, ha tekin
tetbe vesszük ezeknek egyforma viszonyait, akkor egy egységes ered
mény és egyöntetű munka szempontjából egy — mondjuk — egységes 
típust is kellene alkalmazni. M ár most az a kérdés, hogy melyik lenne 
ezekre nézve a legalkalmasabb, hogy a kecske is jóllakjék és a ká
poszta is megmaradjon. Az a) típus alkalmas lehet arra, hogy értel
mes polgárokat neveljünk, de semmi esetre sem nyújt elegendőt ah
hoz, hogy a gyermekek magyarul beszélni is megtanuljanak, mert hi
szen a tannyelv egészében a német s a magyar nyelv csak mint tan
tárgy szerepel.

A c) típus viszont oly óriási feladat elé állítja  a tanítót és tanulót 
egyaránt, hogy azzal eredményesen megbirkózni a jelenlegi viszonyok 
mellett szinte lehetetlen. Gondoljuk csak el, hogy milyen óriási munka 
árán jutnak el tanító és tanulók egyaránt a ma aránylag csekély ered
ményhez, melyet a magyarajkú osztatlan iskola fel tud mutatni, ahol 
pedig a beszédkészség s a szóbőség készen vaü, azt csak fejleszteni 
s irányítani kell! De az idegenajkú gyermeknél különösen a felsőbb 
osztályokban a sok tantárggyal kapcsolatban hirtelen az új szavaknak 
és fogalmaknak oly óriási tömkelegé lép fel, hogy az egész napi ta 
nulás nem állhat másból, mint új szavak elsajátításából, ami roppant 
fárasztó és kimeríti a gyermekhadat. Mert ne feledjük, minden tan
tárgynak megvan a maga szókincse és sajátos stilusa s így a gyermek 
más szavakkal és kifejezésekkel találkozik a történelmi, másokkal a 
term észetrajzi és egészségtani órákon. Lévén pedig a tanítónak szi
gorúan megszabott m arsrutája a tanmenetben, melynek elvégzését 
szigorúan ellenőrzi felsőbb hatóságunk, megkezdődik a léleknélküli 
szajkolás s máris túllőttünk a célon, mert szellemi proletárokat adunk 
az életnek anélkül, hogy növendékeink megtanultak volna magyarul.

A zért ilyen idegenajkú egy- és kéttanítós iskolában egy kis korri
gálással legalkalmasabbnak találom a b) típust.

A b) típus szerint a földrajz és történelem magyar, a természeti 
tárgyak pedig anyanyelven taníttatnak. Nagyon helyesen van felvéve 
a földrajz magyar tantárgynak, mert hiszen csak nem fogjuk a hely
neveket átkeresztelni. A történelem azonban a népiskola azon tárgya, 
amelynél közvetlenül a legtöbb s legnagyobb alkalom kínálkozik a 
hazaszeretet legbensőbb ápolására. A történelmi eseményeket az 
anyanyelven előadva, úgy meg tudom fogni a gyermek szívét, ahogyan 
azt a magyar történelem eszményi célja csak követeli! A tatárdulás
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és török iga könnyet fakaszt, Zrínyi, Dobó, Szondy büszke önérzetet 
varázsol, míg Trianon hallatára ökölbe szorul a keze! Ha pedig eze
ket Demosthenes ékesszólásával is mondom el magyarul, a gyermek
seregre nincs ez a hatása. A történelmi tárgy tehát alkalmasabb arra, 
hogy az anyanyelven tanítsuk, mert inkább tudom vele a hazafias é r
zést, a haza iránti hűséget és szeretetet ápolni.

Viszont nagyon alkalmasaknak találom a magyar nyelv tanítására 
a term észetrajzi tárgyakat (gazdaságtan, term észetrajz, egészségtan, 
háztartástan, vegytan és term észettan), mint amelyek szemléltetésre 
igen alkalmasak s különben is olyan tárgykörben beszéltetnek, hogy 
olyan szókincs birtokába ju ttatják  a gyermekeket, melyekre a minden
napi életben lépten-nyomon szüksége van, s így bő alkalom is kínál
kozik azok gyakorlására.

Szerény véleményem egyébként az, hogy a magyar nyelv elsajá
títása nem pusztán attól függ, hogy hány tantárgyat tanítunk magya
rul, hanem és főleg attól, mely tárgyakat mennyi idővel, milyen ügyes- 
séggel, türelemmel és ügyszeretettel tanítunk. Ha rendelkezésünkre 
áll a szükséges idő, akkor 1—2 alkalmas tantárgynak a viszony szerinti 
ügyes beállításával gyakorlatilag több eredményt érhetünk el, mint ak
kor, mikor a kellő idő hiányában és az osztatlan viszonyoknak figye
lembe vétele nélkül az összes tantárgyakat forszírozzuk. Épen a sok 
tantárggyal kapcsolatban olyan sok felesleges szóval és kifejezéssel 
terhelhetjük meg a gyermek agyát, melyeket hétköznapi életében nem 
fogja alkalmazhatni s emellett nem jut tán birtokába ama néhány 
száz szónak, melyre az ő egyszerű, falusi, gyakorlati életében lépten- 
nyomon szüksége volna!

Ha tehát típusok szerint akarjuk a nemzetiségi iskolákat klasszí- 
fikálni, akkor ne három, hanem csak két típus legyen, még pedig a 
helyi viszonyok és az iskola osztottsága vagy osztatlansága szerint 
magyar tannyelvű az összes három- s többtanítós iskolákban és ott, 
ahol az egy- és kéttniítós iskola növendékei vegyesnyelvűek s így 
bizonyos magyar beszédkészséggel jönnek már az iskolába. Vegyes 
tannyelvű lehetne a teljesen osztatlan és kéttanítós iskolákban ott, 
ahol a gyermekek az anyanyelven kívül semmiféle magyar beszéd- 
készséggel nem rendelkeznek. Itt az összes term észetrajzi tárgyak és 
a földrajz magyarul, a történelem, alkotm ánytan és számtan az anya
nyelven, az olvasás, írás, fogalmazás és beszédgyakorlatok pedig 
mindkét nyelven taníttassanak.

Ha azonban a kitűzött ideális célhoz akarunk jutni, akkor minde
nekelőtt egy egységes munkaprogrammra van szükségünk, egy olyan 
reális tantervre, amely a nemzetiségi iskolák speciális viszonyaival és 
céljával számolva, az anyagot úgy válogatja össze, hogy az egyrészt 
az értelmet is szolgálja, másrészt pedig a magyar nyelv elsajátítását 
is lehetővé teszi. Szükségünk van tehát egy különleges praktikus tan 
tervre, Azok közé tartozom, kik az új tantervet, paedagógíailag bon
colva és ideális célját tekintve, egy valóságos mesterműnek tartom. A 
reális életben azonban ezen tanterv a magyarajkú falusi iskolák szá
m ára is nagyon kemény dió lészen, mert nincsenek meg ama alapfel
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tételek, melyek feltétlenül szükségesek volnának a tanterv végrehaj
tásához: osztottság, jó felszerelés stb. Még kevésbé ültethető az át az 
idegenajkú iskolákban, mert hiszen itten a cél is megkettőzött, a ren
delkezésre álló idő is megrövidül és sok-sok olyan akadály gördül a 
végrehajtás során a tanító elé, mellyel egy tanterv megalkotásánál 
számolni kell. Feltétlenül szükségünk van tehát egy, a különleges vi
szonyoknak megfelelő tantervre.

Aztán szükségünk van megfelelő tankönyvekre! Tisztelet a kevés 
kivételnek, de jelenlegi tankönyveink stílusa és terjedelme olyan, hogy 
az még a magyarajkú tanulóknak is meglehetősen magas és olyan bő 
terjedelmű, hogy a középiskoláké is kisebb. Sok új tankönyvet volt 
alkalmam áttanulmányozni s így pl. a IV. o. földrajz 80— 100 oldal, 
az V,—VI. 120— 150 oldal, az V,—VI, történelem 150— 160 oldal, a 
vegytan és term észettan 80— 100 oldal, a természetrajz, gazdaságtan, 
háztartástan 120— 130 oldal, egészségtan 100— 120 oldal stb. Ez kö
rülbelül 650—750 oldal. Ha a falusi iskolákban használatos olvasó- 
és tankönyvek terjedelm eit vizsgáljuk, az is átlag 400—500 oldal a 
felső három osztályban. Nem akarom kétségbevonni azt, hogy az osz
tott városi magyarajkú iskolák az ilyen tankönyvekben foglalt anyag 
jelentékeny részét el is végzik, de positive tudom, hogy a falusi s 
osztatlan iskolák már csak egy nagyon kis részét, ha pedig az idegen
ajkú iskolák esetleg más hiányában szintén ilyen terjedelmesebb tan
könyvekre szorulnak, akkor az anyagnak legnagyobb része ki lesz ka- 
rikázva, azaz elmarad, még az osztott tehát többtanítós iskolákban is! 
Szeretnék a következőkben egy kis számítást végezni az elvégezhető 
anyag terjedelm ére vonatkozólag az 1—2 tanítós idegenajkú iskolák
ban, ahol a gyermekek csak annyi magyar nyelvismerettel bírnak, 
amennyit az alsó három osztályban megszereztek. Gyakorlati tapasz
talat alapján állíthatom, hogy az ilyen iskolákban kb, 4—5 sorra te
hető nagy átlagban az a terjedelem, melyet egy óra alatt a gyermekek 
magyarázat s begyakorlás útján felvesznek. 30 heti tanítási időt véve 
alapul, azaz IV,—VI. osztály heti 4 órai földrajz, tehát évi 120 órai 
földrajz mellett kb. 600 sort tud megemészteni, ami megfelelne 20 ol
dalnak. Heti 3 órai, tehát évi 90 órai történelem s alkotmányiam óra 
után kb. 450 sor, illetve 15 oldal e történelmi anyag. Időben s így 
terjedelemben ugyanannyi a természeti tárgyak anyaga, mint a föld
rajzi, tehát 20 oldal. Összesen az elvégezhető anyag terjedelm e a nép
iskolának eme reál tárgyainál 55—60 oldal. Hogy ez mennyire gyakor
lati tény, igazolja az, hogy Sebesztha Károly volt kir. tanfelügyelő már 
1904-ben adott ki ilyen terjedelmű könyvecskéket s így többek között 
a történelem terjedelme valami 400 sor, tehát kb. 13—14 oldal. Mi
nek vetetünk tehát a szülőkkel 200—300 oldallal több papirost, mint 
amennyire a növendéknek szüksége van? Aztán miféle összefüggés 
és stilus adódik azáltal, ha csak minden tizedik sort vesszük, a többi 
kilenc pedig kimarad?

Tehát igenis szükségünk van speciális tankönyvekre, még pedig 
külön az idegenajkú, de magyar tannyelvű és különi a vegyes tan
nyelvű iskolák számára. Ezek a könyvek legyenek rövidek, nyelveze
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tűk s mondatszerkezetük a lehető legegyszerűbb, világos és érthető,
szótárral is ellátva.

Az elérkező nagy cél érdekében pedig mindezek előtt és mindenek 
felett szükségünk volna minden idegenajkú községben egy állandó 
óvodára, ahol a gyermekek játék közben megtanulhatnák a legszüksé
gesebb szavakat s kifejezéseket s megszokhatnák s így már előre is 
megszerethetnék a magyar beszédet.

Amint tehát látható, a magyar nyelvnek közkinccsé tétele nem 
pusztán tőlünk s a mi lelkiismeretes munkánktól, hanem sok olyan 
tényezőtől is függ, melyek rajtunk kívül állanak, amelyeken csak az 
állam anyagi és erkölcsi ereje segíthet. Mi típust, nem tantervet á llít
hatunk össze, mert ez az állam jogkörébe tartozik. Nem állíthatunk 
óvodát, nem adhatunk ki tankönyveket sem, mert ehhez nincs meg a 
szükséges anyagi töke. De megteheti az állam, s hiszem, hogy ha 
ezekre felhívjuk figyelmét, meg is fogja tenni.

Hozzászólás a 8 osztályú evang. iskola 
tantervéhez.

Ir ta : Elefánty Sándor ev. tanító.

(Vége),

Nem vették fel azokat az új dallamokat, melyeket a közhaszná
latban álló Kapi Gyula-féle Korálkönyv (1912., kiadta az egyete
mes egyház) közreadott, melyek részben a felütéses német vagy 
tót eredetű dallamok párhuzamosául szerkesztettek, részben fel
kutatott régi eredeti magyar vagy kuruckorbeli énekek vagy ujjon- 
nan Írattak. Milyen szegény e dallamok nélkül az énekanyag! Ha 
benne van az új Dunántúli Énekeskeskönyvben a szöveg, miért 
nincs a tervezett énekanyagban? Ilyenek: Ó miként fogadjalak 
(IV.) Boldog az, ki életében (II.) Bujdosásunk esztendei (I.), Elég 
immár! (V.) Én minden dolgaimban (II.), Győzhetetlen én köszá- 
lam (II.), Gondviselő édes Atyám (I.), Istentől el nem állok (II.), 
Jer temessük el a testet (I.), Jertek hozzám, Krisztus mondja 
(II.), Mintha szárnyon szállna (IV.), Szegény fejem, hova hajtná- 
lak (VI.) Ó nagy Isten, sok a vétkem (IV.), Eltévedtem, mint a 
juh (V.), Te vagy reményem sziklaszála (IV.) Bár hitemért szen
vednem kell (V.), Bízom íebenned szent Isten (I.), Emlékezzél, 
mi íörténék (V.), Jer, dicsérjük Istent (új, IV.), Szerelmes Jézus 
(új, II.) Uram Jézus, fordulj... (új) Összesen 21.

A nyolc osztályba beosztott énekek száma 102. Ha ebből ki
vonjuk *a 10, énekeskönyvünkből hiányzó, valamint a 14, más 
dallamra jelzeií éneket, marad tananyagul 78 ének. A 28 elma
radt ének helyett be kell állítani a 32, fentebb felsorolt éneket a 
hangterjedelem, a sorok száma, a szöveg kiválogatása alapján s 
beosztani osztályok szerint. így 13—14 jut egy egy osztályra, nem
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“ aránytalanúl, mint a tervezet mondja: I.=6, II.=^9, III.==16, IV.=14, 
V.=15, VI.=16, VII.=15, Vili =11

Szerettem volna, ha függetlenül az énekanyagtól az utolsó 
két osztályban, amikorra többé-kevésbé énekelik valamennyi éne
künket, megemlítik a szerkesztők, hogy melyek tipikus történeti 
énekeink, melyek tükrözik vissza tipikus evangélikus voltunkat, 
mire az Utasítás 93. lapja is utal.

Az Erős vár a mi istenünk minden évfolyamban tanítandó.
Van még a vallástan tanterv-tervezeíéhez még egy megjegy

zésem, illetve pótlásom.
Az Utasítás azt mondja: „A vallás é le t“ A tanítás végső cél

ja is ez; de mindezt pusztán a vallásőrákkal elérni nem lehet. 
Az istentiszteletek felnőttek számára tartatnak. Gyermekistentisz
teleteket kell tartani. Nem új ez, mondják, hisz már Kapi Gyula 
több, mint 30 éve átültette liturgikus részét;benne van a Gyuráíz- 
féle Ágendában is. Tudom. De új az, hogy a gyermekisteníiszte- 
letek a n y a g a  tervszerűen kapcsolódjék bele az egyes osztályok 
vallásiam és énekanyagába, azt pótolja, kiegészítse, rávezesse a 
gyermeket az énekeskönyv és az újszövetség olvasására, hasz
nálatára, hogy a szülőket is bevonja az istentisztelet látogatásába. 
Ezek az istentiszteletek kaíekizációk, nem prédikációk lennének. 
Szülői értekezleteken tárnám a szülők elé az okot, amiért nekik 
is látogatni kell a gyermek-istentiszteleteket, sőt a gyermekek 
szülőikkel ülnének egymás mellett a templomban. Ott lenne az 
apa fiával, az anya leányával együtt. így közvetlenebb az ének, 
fogékonyabb a lélek a tanításra, építőbb az istenháza. A szülő 
is hallaná a kaíekizációt, próbálná otthon — eleinte talán rostéi- 
kedve gyermeke előtt — kérdezgetni, beszélgetni, lassanként szo
kássá válna az otthoni beszélgetés s a közös templom-látogatás, 
de elérnénk célunkat: tanítványainkba életté lenne a vallás. Ilyen 
istentiszteletet, tekintettel a 6—14 éves gyermekek értelmi, érzel
mi fejlődésére, az I—II., Ill—ÍV., V—VI., VII-VIII. osztálynak külön- 
külön havonta egyszer tartanék. Ez az egy-egy havi istentiszte
let alkalmazná az elvégzett vallástani és ének-anyagot, megismer
tetné az énekek más kiválogatott verseit, a felsőbb osztályok 
kezébe kapnák az újszövetséget s ott nyomon kisérnék a kate- 
kizációt. Alegismerkednének az egyházi év részeivel, az ünne
pekkel gyakorlatilag. Természetesen a lelkészek is más nyelven 
kérdezgetnének, közölnék azt, ami kiegészítésre vár, mint aho
gyan általában csinálják. Azzal a lelkészi karnak is számolnia 
keli — függeilenűl a vallástanítási íantervtől — a híveket nevelni 
kell a 6 é v e s  kor t ó l ,  nem elég a heti s ünnepi prédikációkat, 
a belmissziós munkát elvégezni, a konfirmációs oktatást különös 
ünnepséggel megcsinálni. Pál apostol azt mondja: „Alikor gyer
mek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek; úgy éreztem, mint 
gyermek; úgy gondolkoztam, mint gyermek. Alikor pedig férfiú
vá lettem: megszüntettem a gyermeki s a j á t s á g o k a t . “ (Pál, 
Korirí. 13., 11.) Pál apostol megelőzte korát majd 2000 évvel.
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Gyermeki észjárásnak, gyermeki sajátságoknak, ma azt monda
nám : a gyermeki lélek fejlődésének megfelelő nevelő, tanító 
munkával nevelünk vallásos életet tanítványainkban.

Ezekben mondtam el észrevételeimet. Vitassunk meg mindent, 
tisztázódjanak a tervek, hogy a helyes célhoz elérhessünk!

W. Rein paedagogiai rendszere.
Irta: dr. Steiger Imre soproni törvényszéki jegyző.

A tanulás processzusa Rein szerint ismereteink fejlődésén alapuló 
psychológiai elméletére épül fel, amely szerint a szemlélet minden is
meretnek az alapja és innen tovább halad a fogalom megalakulásáig, 
miután Kant szerint is, fogalmaink szemléletek nélkül üresek és szem
léleteink fogalmak nélkül vakok. Eszerint mindenek előtt két főaktus 
különböztethető meg: a) a szemlélet fokozata (perceptíó és apper- 
ceptió) és b) a fogalom megalkotásának fokozata (abstraktió). A 
szemlélet fokozatának további psychológiai elemezéséből kitűnt, hogy 
szellemünk az új anyag befogadására alkalmasabb, ha ez utóbbi bi
zonyos vonatkozásban áll a meglevő régi képzetanyaghoz. Szükségessé 
válik tehát a régi képzetanyag elemzése, hogy az új anyag befogadá
sára a talaj előkészíttessék. Ez az analízis, az előkészítés munkája, 
melyre a synthesis következik, az új anyag nyújtása, mely a tanulónak 
meglévő tudását kiegészíti, tágítja és mélyíti. Hasonlóan a fogalom 
fejlődésének psychológiai elemezéséből kitűnt, hogy nem akármilyen, 
hanem csak összefüggő és elrendezett tudás célravezető, am iért is az 
asszociátió vagy összetűzés és a rendszer vagy összefoglalás további 
lépései a fogalom megalkotásának. De a fogalmak alkalmazásuk nél
kül nem gyümölcsöztethetők és az életre nézve értéktelenek, ezért 
ötödik fokként szerepel az alkalmazás, a módszer foka. Ezt az öt fo
kot felöleli minden módszeres egység, melynek tárgyalása a cél kitű
zésével kezdődik, amely lehetőleg konkrét, határozott és a tanuló ér
telmi fejlettségéhez m ért legyen. A  módszeres egység élén áll a főcél, 
az egység egész tartalm ával. De ismereteink fejlődésében az út 
a) világos szemléleteinkről tovább halad, b) fogalmaink kialakulására 
és c) azoknak alkalm azására az életben. Ezért a cél kitűzése nerm 
csak mindhárom fejlődési fokozatnál külön-külön, hanem általában 
minden alárendelt egységnél, sőt minden tanóra elején is alkalmaz
ható, hivatkozva Goethere: ,,Es genügt nicht, dass man Schritte zu 
einem Ziele tut, jeder Schritt muss selber ein Ziel sein.“

Rein elméletének célja tehát fogalomalkotás. ,,Die formalen 
Stufen sind, eben ihrer formalen Natur wegen, auf alle Lehrfächer des 
erziehenden Unterrichts anzuwenden, bei denen es sich um die Bear
beitung von Vorstellungen handelt, die zu Begriffen verdichtet werden 
sollen.11, A tanítás tehát nyomon követi azt az utat, amelyet szelle
münk megtesz akkor, amidőn a szemléleteket fogalmakká alakítja. 
Rein a psychológiára alapítja módszerét, mert hiszen a psychológia 
feladata m egállapítani azt, hogyan jut az emberi ész ismereteihez, A



tanítás folyamatának ezen psychológiai megalapozása kétség kívül é r
deme a Herbartianusoknak, Csak az a kérdés, elégséges-e az, ha a 
tanítást psychológiai törvények szerint irányítjuk és elégséges-e, ha 
csupán a tanulás processzusát tartjuk  szem előtt?

Végül a módszer és a tanító személyisége közötti viszonyra vonat
kozólag Rein a következő álláspontra helyezkedik. Erre nézve a kö
vetkezőket mondja: A nevelő tevékenysége két irányban mondható 
kötöttnek, egyfelől alkalmazkodnia kell a gyermek szellemének, ter
mészetéhez, amiből a psychológián alapuló módszer következik; más
felől tekintetbe vegye a tananyag természetét is, hogy annak sajátos 
hatását teljes mértékben érvényesíthesse. Ily értelemben nem lehet 
minden tanítónak saját módszere, hanem legfeljebb csak saját egyéni 
technikája. Rein visszautasítja azoknak a nézetét is, akik a tanítónak 
a módszerhez való kötöttségét elviselhetetlen békónak minősítik és 
mindenféle módszertől megvetőleg elfordulnak azért, mert a sikert 
egyedül a tanító személyiségének tulajdonítják, A személyiségnek 
eme túlbecsülése és a módszernek lebecsülése csak ott következhetik 
be, ahol ahelyett, hogy a módszer igaz lényegének megismerésére tö
rekednének, annak csak túlzásait látják. Személyiség és módszer 
egymással szoros egységet alkosson. Ahol a kettő szétválik, mindig 
nagy hiány fog mutatkozni. Mindenképen áldatlan állapot az, amikor 
derék személyiség rossz módszerrel bajlódik, vagy a jó módszerrel 
rossz tanító visszaél. Módszer és személyiség a nevelésben két egyenlő 
értékű tényező, amelyek egymást kiegészítik és támogatják, A kettő 
közül egyik sem tarthat igényt arra, hogy a nevelés kitűzött célját, 
az erkölcsi jellem képzését, egymagában elérhesse, ,,Aber allerdings 
liegt die Sache so, dass ohne eine tüchtige Methode der Mehrzahl 
der Lehrenden es zur Unmöglichkeit wird, das Ziel zu gewinnen. Die 
Lehrer von Gottes Gnaden finden wohl die richtige Methode von 
selbst. Aber wie viele sind dies? Den meisten muss eine wertvolle 
Unterstützung durch Ausrüstung mit einer philosophisch-paedagogi- 
schen Schulung gegeben werden. Hierin liegt der hohe W ert und die 
grosse Bedeutung der Methode- Von hier aus muss man die Bemü
hungen zu ihrer Vervollkommnung auf fassen und beurteilen,“

A személyi tényezőt Rein különös figyelemre m éltatja a közvet
len nevelésben, a vezetésről szóló elméletében, amelyet még röviden 
érintünk,

Hodegetika vagy a gyermekek vezetéséről szóló elmélet. Láttuk, 
hogy Rein a nevelés két eszközét ismeri: az oktatást és a vezetést, 
Herbart és Ziller, a kormányzást, oktatást és fegyelmezést egymás 
mellé rendelt fogalmaknak tekintették; ebben Rein eltér tőlük és 
amennyiben Stoyhoz csatlakozva a kormányzást és fegyelmezést fo
galmilag alárendeli a vezetésnek. Míg ugyanis az oktatás közvetve, 
addig a vezetés közvetlenül szolgálja a jellemképzésí, így az oktatás 
útján közvetett jellemmívelés, hatalmas támasza és szükségszerű ki
egészítése a vezetésnek; amott a tananyagban rejlő nevelőhatás, itt 
a személyiség befolyásának teljes súlya érvényesül, ,,Unsere Schulen 
müssen sich nur zu oft mit Lehrern begnügen, wo sie doch in erster
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Linie Erzieher brauchen, da der Schwerpunkt der Persönlichkeitsbil
dung nicht im Unterricht, sondern in der Führung liegt. Die Künstler
schaft des Lehrers muss fest in unerschöpflicher Gemütskraft ver
ankert sein, wenn sie nicht kalt, herzlos, tot bleiben soll. Der Lehrer 
darf nicht mit der Didaktik sich begnügen, sondern muss durch Ein
tauchen in die Forderung der Hodegetik sich zum Erziehungskünstler 
erheben, seiner Gelehrsamkeit und seinem technischen Geschick die 
Wärme des Herzens hinzugesellen, die in dem Schüler den guten 
Kameraden sieht, der mit sorgender Hand geleitet und geschützt sein 
will.“

A  kormányzás. Rein szerint bizonyos rendszabályok systemája, 
amelyeknek segítségével a gyermekek pajkosságából és rendzavaró 
hajlamából származó cselekedetek vísszafojtandók úgy, hogy az ok
tatást és fegyelmezést ne akadályozzák. Ezzel biztosítani kívánja a 
normális jellemképzés haladásának külső feltételeit.

A  fegyelmezés, a szoros értelemben vett nevelés (Zucht], Ezzel 
szemben sokkal mélyebben hatol bele a morális fejlődés problémá
jába, amely a növendék és nevelő közötti igaz benső viszony létesíté
sére törekszik, hogy a tanuló erkölcsi önmívelésének folyamatát be
vezesse és a növendék gondolat- és érzelmi világára való szakadatlan 
megértő befolyással irányítsa. Ezzel sok alkalm at nyújtson az erköl
csi cselekvésre, mert a cselekedet a jellem princípiuma.

Ezzel végére értünk Rein elmélete főbb gondolatainak ismerteté
sével. Láttuk, hogy Rein Herbart rendszeréből indul ki, amelyet a 
Ziller által kifejlesztett, különösen pedig a népiskolára alkalm azott 
alakjában magáévá tett. Rein paedagógiája nem annyira önálló pro
duktív alkotás, bár Herbart, Ziller és Dörpfeld gondolatait önállóan 
és a jelen követelményekhez megfelelően alkalmazza. „Nem az ere
deti invencióban, nem a tudás eredetiségében rejlik az ő ereje és ér
deme, hanem az alakításban, az eszme hódító terjesztésében,“ Mind
azonáltal más paedagógiai irány alig m utathat fel hasonló vagy ha
sonló értékű alkotást. Nincs olyan paedagogia, amely a nevelési tevé
kenység körét egészen a legkülsőbb intézményekig oly teljes m érték
ben és oly kimerítően felölelné, mint Rein rendszere. Amint már fen
tebb rámutattunk, elmélete a gyakorlattal folytonos kontaktusban ma
rad, Indításainak és gondolatainak nagy része még nem érvényesül
hetett a gyakorlatban, úgy, hogy elhamarkodva itélkeznőnk, ha ebből 
azoknak értéktelenségére következtetnénk. M indenesetre nem volna 
megindokolt, ha H erbart paedagógíáját félretéve, ma már csak annak 
történeti jelentőségét ismernők el. H erbart eszméi a didaktika terén 
Ziller műveiben, a hodegetika terén Stoyéban nyertek továbbképzést. 
E két férfiú m unkáján tovább épít Rein, aki úgy a theoria, mint a 
praxis terén egyformán kiváló. Valamint irodalmunkban a klasszikusok 
jelentősége abban áll, hogy elődeiknek vívmányait tökéletes synthesis- 
ben egyesítsék és az ellentéteket összhangba hozzák, úgy Rein rend
szere is egy jelentős tudós alkotása, aki az elődöknek jól bevált esz
méit saját új gondolataival egyesíti.
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Ha nem is fogadhatunk el tőle mindent kritika nélkül, de azért 
mindazokat, akik hozzá közelebb léptek, magával ragadta a folytonos 
törekvés ama belőle sugárzó szellem, amely szüntelen a jobbat és tö
kéletesebbet kutatja és a küzdést az igazságért és szabadságért tűzte 
ki feladatául.

(V é g é .)

Forgácsok.
ii.

Hát igen! Arról van szó, hogy érdemes-e az ev. tanítóság 
közös ügyéért, nevezetesen: jóléti intézményeiért valamit tenni? 
Érdemes-e küzdeni, harcolni azon nemtörődömségért, amely jel
lemzi a magyart ? Érdemes-e síkraszállani és döngetni azon páncélt, 
amely az ev. tanítóság jobbik lelkületét takarja? Hát érdemes-e? 
Feleljen rá mindegyik a maga ízlése és lelkülete szerint?

Olvastam az Orsz. Ev. Tanítóság választmánya nevében kibo
csátott felhívást.

Megkérdeztem Szombathot, mikor jelenik meg színműve, 
amelynek előadási jövedelme a mi jóléti intézményeink alapját 
volna hivatva gyarapítani ?

Azt a feleletet kaptam rá: e célra sohse fog megjelenni, mert 
össze-vissza csak egy kartárs jelentkezett annak előadására!

Hát ez kihívóan szép eset a mi esetünkben!
Ezek után Kiszelyt már meg sem mertem kérdezni, hányán 

fizették meg a havi 80 filléreket? Féltem a választól. Talán jobb 
a bizonytalanság? Ki tudja? Én nem szeretem, ha még oly rossz 
is az. Tehát én feltételezem magamban az eredményt. A többi 
meg talán úgyis —tudja!

Hát igen! Érdemes valamit a mi ügyünkért megmozdítani? 
Nem. Mert senki sem jön annak íovábbgördítésére. Még aluszik 
az ev, tanítóság önérzete! Még nem ébredt fel letargikus álmá
ból, még nem érzi szükségét annak, hogy a saját dolgával is 
törődjék valamit. Vagy csalódnám? Szeretném, ha úgy volna!

De kételkedem, mert e tények tovább beszélnek. Hány ev. 
tanító van, aki az Ev. Népiskolái nem járatja? Nem tudom.

De azt tudom, hogy 87 még adós az elmúlt év előfizetési 
díjával. Pedig ez elő- és nem utófizetés. Minden lapra előre kell 
fizetni. Egyedül a mi lapunkra nem kell még utólag sem? Ej, ej, 
de szétforgácsolódunk, de messze estünk az egyakarástól, az 
együvétartozástól! Nem gondoljátok kedves kartásak, hogy ezek 
a képek mily lelki emóciót váltanak ki a vezetők leikéből? Éjt-napot 
nem kímélve, fáradtságot nem ismerve, költséget nem sajnálva, 
tesznek-vesznek a vezetők a ti ügyetekért, a ti dolgotokért (kivált 
a fiatalok jövőjéért, mert nekünk öregeknek már úgyis minden 
mindegy) s ti még csak nem is mozgolódtok, legfeljebb a gyűlé
sen morogtok s lázongtok a sok sérelemért s mellőzésért s aztán 
hazamentek s aztán már nektek is minden mindegy? Ráhagyjá
tok a vezetőkre a többit.
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A többit!
Tudjátok-e,mi az a többi? Tudjátok-e mi mindenen átmennek, 

mi mindent átszenvednek a vezetők azalatt az idő alatt, mig az 
egyik gyűlést követi a másik ? Bele szeretnék látni Krug bátyánk
nak szívébe-Ielkébe, de csak úgy titokban. Úristen! Mi mindent 
látnék én ott!? Mennyi bánatot, mennyi keserűséget, mennyi 
szenvedést, mennyi fájdalmat s mily kevés örömöt!

Ha lelkét kitárná, ha papírra vetné s holta után nyilvános
ságra hozatná, akkor elhinnétek azt a sok-sok mindent, ami felett 
ma még csak nem is gondolkodtok s ha most életében tárná 
elétek, el sem hinnétek!

Hát mondjátok: érdemes ami ügyünkért valamit is tenni? Ha 
úgy érzitek, hogy nem, akkor ne dobjatok rám követ? Ha meg 
úgy érzitek, hogy érdemes, akkor dobjatok rám követ, eltűröm, 
elszenvedem, csak ébredjetek, csak mozgolódjatok már!

Homo

Előadás egy szülői értekezleten.
Tartotta: Krug Lajos.

Kedves Hallgatóim!
A szülői értekezlet intézménye nem új. — Középiskoláinkban 

már néhány év óta polgárjogot nyert. A gyakorlati megoldások 
mestereitől, a j e n k i k t ő l  vettük át és eleinte igen nagy tartóz
kodással fogadtuk, mert attól tartottunk, hogy kellemetlen össze
ütközéseknek, kirobbanásoknak eredője lehet. Azonban ez az 
intézmény a tűzpróbán már átesett és nagyszerűen vált b e ; egyes 
jelentéktelen incidensek előfordulnak most is, de ezek oly kike
rülhetetlen jelenségek, melyek minden újítással természetszerűen 
vele járnak. Mi most kapcsoljuk először iskolánk organizmusába 
és az e téren másutt szerzett tapasztalatokat hasznunkra fordítjuk.

Mire valók voltaképen a szülői értekezletek? Első sorban 
arra, hogy a szülők érdeklődését az iskola iránt felkeltsék és 
ébren tartsák, hogy továbbá kapcsolatot teremtsenek a szülőiház 
és iskola közt, megállapítsák azokat a módozatokat, amelyekkel 
a szülői ház az iskola munkáját alátámaszthatja és megszilárdít
hatja; őszinte, egymást megértő és szeretetteljes viszonyt teremt
sen a szülők és azok közt, akik legdrágább kincsüket őrzik, gyer
mekeiket gondozzák, belőlük értelmes lényeket faragnak és a 
zsenge emberpalántákból a hazának, egyháznak, társadalomnak 
hasznos tagokat nevelnek.

Ezeken az értekezleteken tehát a szülők előadások kapcsán 
hozzászólnak a felvetett kérdésekhez, előterjesztik kívánságaikat, 
felvilágosítást kérnek egyes esetekben, érdeklődnek az iskolai 
munka minden fázisa iránt; otthoni megfigyeléseiket közlik; lélek
tani jelenségekre, melyeket gyermekeiken észleltek, felhívják figyel-
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műnket; nem szépítenek, nem hallgatnak el semmit, őszintén tár
nak fel mindent és a szülői elfogultságot is levetkőztetik. Mert 
áldás e közös tanácskozásból csak akkor fakad mind két részre, 
ha kölcsönös őszinteség, az igazságnak feltétlen szereíete, egy
másnak megbecsülése és tisztelete hatja át lelkünket. Izgatott, 
türelmetlen és személyeskedő felszólalásoknak tehát itt helye 
nincs. Minden felszólaló kell, hogy teljes pártatlanság szemszögén 
át lásson és Ítéljen meg mindent. Az őszinteség sohasem zárja 
ki a kölcsönös tiszteletet és udvariasságot. Mondjunk el egymás
nak mindent becsületes magyar őszinteséggel, de gyakoroljunk 
szigorú önkriíikát, ha felszólalunk és valahányszor Ítéletet mon
dunk, mindannyiszor fürösszük meg előbb szavainkat az igazság 
fenékig tiszta forrásában. Igenis hadd ismerjük meg egymást 
kivűl-belüi alaposan és akkor könnyűszerrel távolíthatjuk el mind 
azokat az akadályokat, melyek a szülői házból az iskolába vezető 
utat ezidőszerint eltorlaszolják.

Ezeknek előrebocsátása után engedjék meg, hogy most álta
lánosságokban egyet-mást az iskola és a szülői ház viszonyáról 
elmondhassak. (Máskor egyes kérdéseket vetünk majd fel és 
ezekről indítunk diszkussziót).

Az a gyilkos vihar, amely ezeréves hazánknak határait elsöpörte, 
örökéletünek látszó alkotásokat döntött romokba, nemzetünk 
nagyságának összes külső symbolumaií széítéple s végül sziklát 
hengergetett egy eltemetett nép sírdombjára: most elvonult, de 
távoli morajlása még hallatszik és villámosíorok cikkáznak végig 
hazánk egén, vészjóslóan, fenyegetően. És amerre csak tekintünk, 
mindenüti a szörnyű rombolás megdöbbentő nyomai. A pusztítá
saiban rémes japáni taifun csak tavaszi szellő lengedezése a 
méretlen arányokat öltött, gigantikus, világokat eltemető, minden 
élő szervezetet kiirtó, minden életre képes csirát megfojtó, mérges 
leheletével enyészetet terjesztő viharszörnyhöz képest, mely a 
világot sarkaiból forgatta ki s nemcsak a társadalmi rendet, hanem 
minden kulturális vívmányt is tönkre tett. Fogalmak, melyek eddig 
áhitatos hangulatot keltettek szíveinkben, a rombolva rohanó 
ciklonnal eltűntek. Mindaz, ami tartalmat ad életünknek, az emberek 
felfogásában ma márnem arannyal felérő magas érték,hanem közön
séges és értéktelen kavics. Kétségbeejtő sivatag közepette állunk, 
— sehol egy biztató életjel, a reménynek sarjadó fűszála! Egy 
megsziklásodotí, merev tenger vesz körül és az enyészet fekete 
szárnyai borulnak ránk. És ennek a szörnyű nagy halálnak egyik 
megsiratott áldozata, a mi büszkeségünk, a mi szívünkhöz nőtt 
gyermekünk: az i s k o l a  is

(Folytatjuk.)

Kedves Kartársak! Fizessétek be a havi részleteket 
az Ü d ü lő h íiz r íi  és ne feledkezzetek meg az „ E v a n 
g é l ik u s  N é p is k o lá r ó l^  sem !



Megjelent
az evangélikus népiskolák egyet
len olvasó- és t ankönyvének

űj kiadása!
KAPI GYULA -  PAPP JÓZSEF

O L V A S Ó - É S  TA N K Ö N Y V
az elemi iskola II. osztálya számára, 

összeállította:

Kapi Béla Papp József
püspök. ny. tanítóképző-intézeti igazgató.

E közkedvelt és általánosan elterjedt könyvnek az új 
tantervhez alkalmazott kiadása 134 szebbnél szebb olvas
mányt és 30 bibliai történetet tartalmaz. Az olvasmányi 
részt Garay Ákos számos eredeti rajza ékesíti. A bib
liai történetekhez Péczeli Antal rajzolt áhítatot keltő, 

művészi illusztrációkat.
Kapi Gyula — Papp József új köntösben megjelent 
hasznos és értékes olvasó- és tankönyvéből a kiadó 
készségesen küld mutatványpéldányt bevezetés céljából.

A további kötetek gyors egy
másutánban jelennek meg:

F ranklin-TársuIat
Budapest, IV.t Egyetem u. 4.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZET ÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦ ♦ ♦

X X X III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 
1927. É V I Á P R I L I S  H Ó

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

BATTIO-ROMWALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYt ArSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
A „Szarvasi Helyi Tanítóegyesület“ hosszú időn át volt lelkes vezetőjével, 

Mo l n á r  J á n o s s a l  szemben megható módon juttatta kifejezésre mélységes há
láját. Kiváló érdemeinek elismeréséül megválasztotta tiszteletbeli tagjául és az 
erről kiállított művészi okmányt küldöttség adta át az ünnepeltnek. A tanítótársak 
elismerése és bizalma a legszebb kitüntetés és a legnagyobb jutalom. Gratulálunk!

Orosháza. B. J. és S. F. No vén kurucok! Hamarosan a zászló alá, 
mert ha én meglátogatlak benneteket, sokkal többe kerül nektek, mintha 
5—o királyi magyar pengővel alátámasztanátok az „Ev. Népiskolát.“

Uraiujfalu. Ti már két év óta nem vesztek tudomást arról, hogy a 
leányzó nem halt meg. 5 pengőnek beküldése ellenében személyesen is meggyő
ződhettek arról, bogy csakugyan él!

Csépa. Úgy látszik, a japáni legújabb földrengés nemcsak a csépai taní
tókat, hanem még az iskolát is elpusztította. Igen, eltűntek a földszinéről, mert 
a lap azzal a jelzéssel jött vissza, hogy „ i s m e r e t l e n e k . “ Valóban azok1 De 
napsugár esik a szerkesztői üzenetek közé, ha azokra a derék pajtásokra gondo
lok, akik mindig jóvá teszik azt amit mások mulasztanak. — íme: Szombath 
Ernő 4-60, Schranz Samu 2, Weltler György 1 és Petter Viktor 3 pengővel 
egyenlítette ki a mankót lap fenntartás címén. Adjon Isten nekik ezerszer annyit!

Az ü d ü l ő h á z r a  újabban befolytak a következő adományok. Kemenesaljái 
Tanítóegyesület 52 p 16 f., Schrantz Samu Gyóró 4 P 92 f., Gergoretz Lajos 
Eábcakapi 4 P 70 f., Téti tanítótestület 1927 (első félévre) 19 P 92 f., Sülé 
Sándor Kerta 1927-re 9 P 92 f., Szarvasi tantestület márciusra 30 P 92 f., 
Horváth Imre, Nagy Lajos Lovászpatona 1927 I. félévre 9 P 52 f., Kőszegi 
tantestület 1927 I. félévre 19 P 92 f., Hotwagner József Levél 1927-re 9 P 92 f. 
Összesen: 1985 P 4  f. Nem csurran, de csöppen. Azzal vigasztaljuk magunkat, 
hogy cseppenként a hordó is megtelik,

Ismételten felkérem a k. Kartársakat, hogy az üdülőházra szánt adományo
kat, a kétszeres költség kikerülése okából is, ne hozzám, hanem azonnal Kiszely 
János pénztárosunkhoz irányítsák!
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Meghívó.
Országos egyesületünk választmánya f. évi április hó 11-én Buda

pesten, a Tanítók Házában, délután 3 órakor gyűlést tart, melyre az 
összes elnököket és a választmány delegált tagjait meghívom.

Tárgy: építendő üdülőházunk és ezzel kapcsolatban jóléti intéz
ményeink perfektuálásának kérdése.

Számítok teljesszámú megjelenésiekre!

Sopron, 1927. április hó,
Krug Lajos

elnök.

Cselekedjünk!
A legszebb szónál is többet ér a tett. Akármilyen vonatkozásban, 

akármilyen oldaláról nézzük ennek az axiómának igazságát, — csak 
igazság m arad az. Messziről látható betűkkel kellene ezt a mondatot 
hajlékaink bejárata fölé írni, hogy szüntelen emlékeztessen. A ntennát 
kellene szerelni a nagyot hallók fülébe, hogy a lelki rádió közvetítése 
útján vegyenek tudomást e mondatba foglalt igazságról, Belzácár 
lángjeleivel kellenne megjeleníteni e mondatot reggel, délben, este a 
terített asztalnál, víg pohárcsengés közt, emelkedett pillanatokban, 
hangulatos percekben, nagy szónoki nekilendülések alkalmával; szó
val mindenkor, annyiszor és addig, míg a hirdetett igazságnak szugge- 
ráló ereje bele nem hatol a szívekbe, meg nem termékenyíti a lelkeket 
és cselekvésre nem ösztönzi azokat is, akik vizet prédikálnak, de bort 
isznak, — vagyis beszélnek, de nem cselekesznek. Meg kell végre- 
valahára értenünk, hogy a beszédnek csak akkor van jogosúltsága, ha 
tetteket vált ki, ha maga is tetté válik!

Vájjon miért mondjuk mindezeket? H át azért, kedves testvérek, 
mert mi mindent szóval vélünk elintézhetni. Magyarok vagyunk és 
mint ilyenek a  szóművészetnek nagy mesterei és csodáiéi. Gyönyör
ködünk beszédünk szép zengésében; felmelegszünk a  rethorika maga
sán lobogó tüzénél; lelkesen éljenzünk, lelkesen határozunk (persze 
csak azért, hogy határozatainkat be ne tartsuk) — ; lelkes hangulat
ban szétszéledünk és a jól végzett munka boldog tudatában — megint 
csak nem cselekszünk! H át ilyenek vagyunk mi, az egyház veteményes 
kertjének kertészei, a nemzet napszámosai, a kultúrának úttörői, az 
alkotó, verejtékes munkának héroszai, a haza vértanúi, az integritás



50

gondolatának apostolai, a nemzeti eszme papjai stb., stb. Magyarok 
vagyunk, tehát tele vagyunk ennek az Isten áldotta népnek minden 
erényével, bűnével is. A  m agyar nép észben, temperamentumban, testi, 
lelki virtusokban ritk ítja  párját. Úri nép, tele bizalommal önmagához 
és másokhoz. Szép, teljes egyedeket terem, de nincs kohéziója. Az 
egyéni akciók népe és csak akkor igazán nagy, ha egy kiemelkedő 
egyéniség, akit egyaránt félt és szeret, összefogja, közös célt tűz eléje 
és közös munkába állítja . A m agyar népnek ezen jellegzetes tu la j
donságai kiütköznek a magyar társadalom  minden rétegén és term é
szetesen rajtunk tanítókon is; azért vagyunk, olyanok, amilyenek. — 
Az egyéni törtetések zilálják szét erőinket és a kohézió hiánya sor
vasztja el legjobb szándékkal kezdeményezett akciónkat. Mi összes 
mozgalmainkba bele akarjuk kapcsolni a társadalm at és annak rokon- 
szenvére pályázunk. De vájjon milyen véleménnyel lehet az rólunk, ha 
szemtanúja annak a gyilkos közönynek, amellyel mi legsajátabb cél
jainkat szolgáló intézményeinknek lassú halódását nézzük? Mit ta r t
son arról a tanítóságról, amely a maga határozatait sem respektálja? 
Mit gondoljon olyan társadalm i osztályról, mely nagy lelkesedéssel 
felkap ugyan egy-egy üdvös eszmét, el is kötelezi magát mellette, de 
aztán otthagyja, mint a gyermek a megunt játékszert.

A  mi lelkesedésünket nem szítja a komoly elhatározások szent 
tüze. Szalmaláng az. Mert hogyan lehetne máskép már ma megfeled
kezni arról, amire tegnap melldöngetve elköteleztük magunkat? Ho
gyan lehetne példának okáért országos egyesületünknek az Üdülőházra 
és ezzel kapcsolatban a többi jóléti intézményekre vonatkozó egyhan
gúlag és ismételten hozott határozatai felett oly könnyedén napirendre 
térni?

Milyen elszomorító és fájdalmas, hogy az evangélikus tanítóság
nak csak egy töredéke cselekszik. Ez a semmi anyagi, vagy fizikai 
áldozattól vissza nem riadó derék kisded csapat m entette meg az 
összességnek becsületét. Ennek köszönhetjük, hogy még él az „Evan
gélikus Népiskola“ és biztató reménységgel haladunk jóléti intézmé
nyeink megvalósulása felé.

Akik a gyűléseken csak agáinak és a leghangosabbak, rendesen 
utolsók a cselekvésben. Az elnökség azonban nem mond le a remény
ről, hogy még ezek is tudatára ébrednek a  saját maguk és a közzel 
szemben tartozó kötelezéttségüknek és pótolják az eddig m ulasztotta
kat. S hogy annál könnyebben és önmegadóztatás nélkül is megtehes
sék, a vezetőség gondoskodott annak módjáról is. Minden evangélikus 
tanító címére elment a M agyar-Hollandi Biztosító Részvénytársaság
nak, elnökünk névaláírásával szignált ajánlata. Ezen a réven nem 
milliókat, hanem milliárdókat szerezhetünk jóléti intézményeink szá
mára, ha tudunk akarni és cselekedni! Tehát cselekedjünk!

Az orsz. egyesület titkára.
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Beszéd Pestalozziról halála 100 éves 
fordulóján.

(Irta é s  a sopron i ev a n g  tan ítók ép ző-in tézet P esta lozzi em lék ü n n ep é ly én  1927. 
február 17.-én fe lo lv a sta  Rozsondai Károly ev a n g . tan ítók ép ző-in tézeti tanár).

Az időben, melyet folytonosnak sejtünk, de kezdetéről és végéről 
számot adni sohasem tudunk, egymásután folynak le nekünk átfogha- 
tatlan chaoisban, mégis az Alkotó által irányított bölcs rendben a léte
zők: emberek, állatok, virágok, kövek, egész világok élet jelenségei. 
Az egyes ember keletkezése és elmúlása közé a nagy idők folyamából 
kim ért kis darab a földi élet. Minden kezdődött életnek van valami 
rendeltetése, értelme és m arad valami nyoma a Földön. A  nagyokról 
alkotásaik, könyvek, szobrok beszélhetnek, lelkűk tovább él kikutat- 
hatatlanul széjjelosztva sok-sok emberben. Sokszor csak egy kis hant 
keletkezik az élet nyomában. Nagyok hivatása, hogy a Gondviselés 
által az emberek számára kinyilatkoztatni megengedett igéket, igaz
ságokat, szépségeket hirdessék, a feledésbe m enteket feltámasszák. 
Bármilyen nyelven és módon fejezzék ki magukat, az egész emberiség 
j óltevői. Hálára, tiszteletre méltók. Értékeink, kiket átveszünk apá
inktól, megőrzünk és átadunk fiainknak.

Ma száz éve szállt el egy lélek a testből és azóta a tanítóság 
lelkében él tovább. M ert a lélek él. A test m ár csak szobor. Nem 
koronás felség, nem is harci ménen ülő keménytekintetü hős, nem or
szágok sorsáról szónokló tetterős államférfi. Jóságos arcú, szelid- 
tekintetü, öreg. Pestalozzi. Térdét mezítlábas kislány karolja át és 
érdeklődve, tiszta, meleg pillantással néz a jó mester szemeibe. Alig 
öltözött árva fiú simul még hozzá. Testtartása már érettebb, mint a 
leánykáé, értelmesebb. A két gyermek fölé finom mosollyal hajol a 
hosszúhajú, hasszúkabátos öreg, balkezét a fiú vállára teszi, jobbja 
magyaráz. Mintegy magához emeli a gyermekeket szeretetével. „Az 
emberiség egyik leghűbb bajnoka.“ Legméltóbb tisztelete szellemének, 
ha élete ú tját és ezzel összefüggő gyakorlati-nevelői és irodalmi mun
kásságát valamennyire megismerjük.

Pestalozzi János Henrik 1746-ban Zürichben született régi pro
testáns családból. Atyja, a jómódú olasz származású, de német or
vos, korai halála után, anyja és a hűséges Bábi cseléd nevelik. A  két 
gyenge nő képét egész életén keresztül szeretettel megőrzi. A  női 
nevelés jobban idomul a gyengetestü, beteges, érzékenylelkü, de eleven 
fantáziájú fiúhoz. A város tanítói nem nagy jövőt jósolnak neki. 
Csendes, szomorútekintetü, lassú gyermek. Már akkor szemlélődő, 
mint az öreg. A helyesírás nem megy sehogy a fejébe. Theológusnak 
készül. Beszédet próbál tartani, de fennakad és a kudarc után jogász 
lesz. Nem nevelték és nem készült paedagógusnak. A  gyermekifjú 
elolvas egy érdekes, szellemes könyvet, Rousseau irányregényét, az 
Emilt. A  társadalom  problémái iránt érdeklődni kezdőre nagy hatás
sal van az olvasmány. Szereti embertársait, a nép sorsával törődik. 
Közvetlen közelről akar vele érintkezni, sorsán javítani. ,,Ifjúkorom
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óta iparkodott szívem hatalm as folyamként egyes-egyedül azon cél 
felé, hogy a nyomorúság forrásait betömhessem, melyekbe körülöttem 
a népet sűlyedve láttam “ — mondj a.

A jogászi pálya, a hivatalviselés nehéz és a mindenkori politika 
korlátaiba ütközik. Megházasodik, falusi birtokot vásáról, paraszttá, 
koldussá lesz Neuhofban. Neuhofi működése nem kimondottan paeda- 
gógiai, Gazdálkodik, házat épít. A föld terméketlen, a rossz gazdát 
megcsalják, lopják. Tönkrejut. Ekkor az út széléről mintegy 50 e l
hagyott gyermeket szed fel. Kiöltözteti, élelmezi, tanítja őket kirán
dulásokon, munkaközben. De ezért dolgozniuk kell a mezőn, kertész
kednek. Télen fonnak, szőnek. Nélkülöznek is, néha hiányzik az étel 
és a meleg. A nagy feladattal, 50 gyermek gondozásával nem tud 
megbirkózni. A  kitáplált és kiöltöztetett gyermekeket szüleik köszön
tés nélkül rendre megszöktetik Neuhofból. A gyermekzaj kihal s a  
neuhofi házban 18 évig remetéskedik Pestalozzi. Szegénység a ter
mészete, saját személyére nélkülözést nem ismer. Már papirja nincs, 
hát előveszi abbahagyott gazdasági könyveit s a rovatok közé, üres 
lapokra 1780-ban megírja első munkáját: ,,A remete esti órái ‘ címen. 
Ráér magányában tépelődni, aforizmákat gyűjteni. Az istenség, val
lás, emberi természet, a szellem, fejlődés, bűn, igazság, nemzet, család, 
hivatás mibenlétéről gondolkodik. Mind súlyos fogalmak. A szeretet, 
a jóság diadalára vágyik, az igazság megismerését szomjuhozza. Min
den mondata mély, gondolatkeltő. Akiknek megadatott az, hogy em
bertársaikra hathatnak, azoktól, a papoktól, tanítóktól kérdi: ,,Bői- 
cseségtek nemzetségiek ismerete-e és jóságtok a nép felvilágosult 
pásztorainak jósága-e?"

1781-ben jelenik meg irodalmi szempontból is legértékesebb, leg
inkább olvasott könyve, a „Lénárd és Gertrud“ című, nép számára írt, 
javító célzatú regénye. A csendes magányból, ahol a gondolatok te
remnek, ,,elszélednek a lapok azon helyekre, hol nincsen béke“, a  
nép közé. Az elbeszélő, történeti formát mindenki olvashatja és meg
értheti, mégis az eszmények iránt fogékonyabb, kellő műveltségű kö
zéposztályoknak szól. Rövid tartalm a ez: Gertrud kitűnő családanya, 
jó és okos feleség, tetterős asszony, ki gyermekeit a szűkös viszonyok 
között is mintaszerűen neveli. Férje Lénárd dologtalan, iszákos, de 
Gertrud a falu derék lelkipásztora segítségével kimenti őt és a falu 
népét a kapzsi, lelketlen korcsmáros és a szenvedély hatalmából. A  
regény végső következtetése: Tartós javulást csak az ifjúságnak isko
lai nevelése által lehet elérni. A  tudás a kiváltságosaké, tetemes időbe 
és anyagi áldozatba kerül megszerzése. A z egyetemes népnevelés 
szükséges. Ezen elv elterjesztése legnagyobb érdeme Pestalozzinak. 
Legfőbb nevelő az anya. Gertrudnak, az anyáinak lelke, az otthonnak, 
a lakószobának, a családnak képe döntő hatással van az ifjú lélek to
vábbi alakulására.

A  Lénárd és G ertrud írójának nevét csakhamar megismerték. 
Egy berlini nyomdász a regény minden ívéért egy aranyat fizetett. A 
berni gazdasági egyesület aranyérmet küldött Pestalozzinak, azonban 
ham ar túl kellett ra jta  adnia, A siker önbizalmát fokozza. Német-
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országba utazik, Basedow és Rochow mintaintézeteit meglátogatja, ta 
lálkozik Goethével, Herderrel, Klopstockkal, W ielanddal, kik tiszte
lettel és szivesen fogadják.

Életének következő állomása Stanz. Egy zendülés alkalmával sok 
gyermek m aradt árván, Pestalozzi vállalkozott atyjuk, úevelőjük 
lenni. A  kormány egy apácakolostort bocsátott rendelkezésére. A 
bevert ablakokon besüvített a szél. Valóságos paedagógiai hőstett, 
amit itt művelt. Munkájában csak két nő segített, A  gyermekek be
tegek, soványak, durvák, tudatlanok. Némcsak atyja és tanítója, de 
szolgálója is az árváknak. Éjjel, nappal velük volt, tanította őket, de 
sok gyermekkel nem sokra mehetett, Önmagát elhanyagolja, rendet
len lakása és öltözete, sokszor ruhástól alszik. Esztelennek nevezték, 
gúnyolták. Az emberek nem érintkeztek vele. — A  háború a stanzi 
árvaházat kórházzá tette, a gyermekek elszéledtek rokonaikhoz.

Pestalozzit hajto tta a lelke. A  bú, mely vonásait még nevetéskor 
sem hagyta el, megenyhült a gyermekek látásán. A  svájci kormánytól 
csak lakást és tanítási engedélyt kért s Burgdorfban egy vargával kö
zös tanteremben tahit ja a külvárosi gyermekeket. A varga áskálódá- 
saira áttették a régi kastélyban levő belvárosi iskolához. Lelkesen 
tanít. Nem tudja abbahagyni, bereked, a gyermekek 11 órakor rendre 
elszöknek, ő  kisétál az Emme partjá ra  s kerek kavicsokat nyújt zse
beibe. Burgdorfban még csak sejtés nála a módszer, de a nevelést már 
psychologizálni akarja: „egész tanításomnak formáit azon törvények 
alá rendelem, m elyek szerint az emberi szellem az érzéki szem léletek
től a világos fogalmakig em elkedik" , Burgdorfban használja a moz
gatható betűket.

Itt írja  legfőbb paedagógiai m unkáját: ,,Hogyan tanítja Gertrud 
a gyermekeit?" Ez egy barátjához intézett 14 levél. Tapasztalata és 
kísérlete alapján írja le benne módszerét. Nehézkes elméleti fejtege
tés, nem rendszeres munka. Főbb elvei ezek: A  szemlélet minden is
meret alapja. A szemléletek körét bővítsük, legyenek azok biztosak 
és nyelvben is tudjuk helyesen megrögzíteni. Az értelmi, erkölcsi és 
testi készségeket harmonikusan nevelje a család, elsősorbán az anya. 
— A burgdorfi kastélyból főtörvényszék lett, Pestalozzi ismét más 
iskolához került Münchenbuchse ebe, innen nemsokára Iffertenbe.

A z  ifferteni tartózkodás Pestalozzi pályájának delelője. Az 
elemi képzéssel foglalkozik itt is, nem tudományos neveléssel. Figye
lemre, helyes szemléletre, beszédre tanít, előkészít vagy tudományok 
tanulására, vagy mesterségekre, társas életre. Gyakorlati tehetség. 
E ljárása  nem oly megfontolt, mint az elmélet emberéé, nem cél felé 
pontosan kiszámított. Az elméleti ismeretektől fél is. Pestalozzi szív, 
tett és akaraterő, A  próféták, költők, művészek sem tudósok.

Az ifferteni intézetnek nagynevű látogatói vannak: a meiningeni 
hercegné, a württembergi herceg, Kosciusko tábornok. Fichte „Beszé
dek a német néphez“ című m unkájában a németség misszionáriusának 
nevezi el Pestalozzit. Magyarországból Brunswick Terézia grófnő, „az 
embererények nemeslelkü asszonya“, a kisdedóvók megteremtője, 
Beethoven kedves tanítványa, nővére társaságában hat hetet tölt



5 é

Iffertenben Pestalozzi családjának tagjaként. Jelen  volt tanításain és 
tanítótársaival szombat estéken a nevelés kérdéseiről tarto tt konferen
ciáin. Később is leveleznek. A levelekben Pestalozzi „nemeslelkü 
nemzet ‘-nek nevezi a magyarokat. Iffertenben 200 gyermeket tanít 
egy tanteremben egyszerre. A  csintalan, vétkező gyermeket térdeire 
ülteti, kezét megfogja, a szemébe néz, a lelkére beszél. Az ifferteni 
látogató „kis termetű, gyönge alkotású, gyorslábú, fekete hajú, egészen 
feketébe öltözött uracskában“ ismer rá a várúton, utána gyermekek 
szaladnak. A  magas látogatóktól fél, urat játszani nem tud, kedvesen 
ügyetlen zavarában. Egyik életírója mondja el róla a következő tör
téneteket: A 70 éves, öreg Pestalozzi III, Frigyes Vilmos porosz ki
rállyal akart találkozni, hisz a népnevelés érdekében sokat tehet egy 
uralkodó. A  szorongástól, elfogultságtól és gyaloglástól az úton el
ájul, de kísérője mégsem tudja visszatérésre bírni. — A tudatlanság
ban és szolgaságban élő, világ és szabadság után vágyó oroszok cárja, 
Sándor előtt Baselben megjelent Pestalozzi. Sok millió lélekért kell 
beszélnie. Eleinte zavart, m ajd belemelegszik a magyarázásba, gesz- 
tikulációja elől a cár folyton hátrál. Közben a cár kabátjának gomb
ját önfeledten meg akarja fogni. A cár meghökken, Pestalozzi kéz
csókkal akarja a hibát jóvátenni, de a cár felemeli, magához öleli s 
homlokon csókolja a lelkes öreget.

Ifferteni irodalmi munkái között ,,Házához intézett beszédei'-t 
karácsonykor, újévkor intézte tanítótársaihoz. Ezekből ismerjük meg 
leginkább Pestalozzi lelkét. Hivő, jó, önzetlen, alázatos. Az intézet 
virágzik, 15 tanító, 100 növendék s mintegy 32 tanulni akaró vendég 
van Iffertenben. A tanítók víszálykodnak, Pestalozzi dolgozik. Éjjel 
2 órakor felkölti valamelyik fiatal tanítóját és diktálja gondolotait, A 
széthúzás bántja, érzi a közelgő bukást: „Az én művemet a szeretet 
alapította., a szeretet azonban eltűnt közülünk. Azokat a babérokat, 
melyeket ránk szórnak, úgy tekintem, mintha egy halott csontvázára 
borítanák.“ Meg van győződve, hogy eszméi az emberiség javára 
megvalósulhatnak, de egymaga képtelen erre, ezért tanítóit túlzott 
alázattal kéri, hogy tartsanak ki mellette. ,,Legyetek jobbak nálam- 
núl", mondja a viszálykodóknak. Istent hívja: „Tartsd meg bennem 
Istenem, tartsd  meg bennem azon egyedüli erőt, melyet nekem adtál, 
tartsd  meg bennem szeretetemet.“ A tanítók elszélednek. Az ifferteni 
intézet halódik. Ú jra csalódott Pestalozzi. A  sok kudarc elcsüggesz
tett volna mindenkit, de lobogó tanítói lelke szilárd marad. Merev 
tartású már, borzas, ősz, de tévedései, csalódásai ifjan hagyják lelkét, 
A  nap lenyugodni készül már, de nem ül el a fákat rázó szél, a felhők 
is úsznak még az égen, a Hold nem néz mozdulatlan, alvó tájra. De 
elismeri magáról: „Naiv gyermek gyanánt a Hold után nyúltam kezem
mel, hogy szarvait megfoghassam.“ Megéri összes művei kiadásának 
megindulását. A stuttgarti cég 50.000 frankot ad. Ezt is intézetére 
fordítja. Mindhiába. 1825-ben hivatalosan is feloszlatják.

Pestalozzi visszakerül N e u h o f b a  unokájához, ahol 50 évvel 
előbb megkezdte munkáját. Bántja, hogy eszméinek értékét intézetei
ben elért gyakorlati eredménnyel fogják mérni. Érzi, hogy gyenge



55

volt: „Fogyatkozásaimnak nem állíthattam szembe egyebet, csupán 
szeretetemet és a jó lehetőségének reményét, mely soha el nem ha
gyott.“ A környéken megbecsülik. Felolvasásokat tart, Paedagógiaí 
eszméit, élete történetét Hattyúdalában foglalja össze. Végrendeletet 
ír. Békét kér és békét ad  benne: „Remélem, szeretettel gondolnak az 
elköltözöttre és életének céljait halála után is tőlük telhetőleg támo
gatni fogják,“ Új árvaházalapítási tervének keresztülvitele m ár nem 
engedtetett meg neki, S aki a szegénységnek kunyhót épített, vagyonát 
feláldozta, szegénységben, majdnem  koldusként hal meg. Temetése 
egyszerű, szerény, mint élete volt. 1827. február 19-én zimankós, ha
vas időben Birr falu tanítói és iskolás gyermekei kísérik koporsóját- A 
sírnál gyászdalt énekelnek. Tavasszal fehér rózsa nyílik rajta.

Ma száz éve szállt el egy lélek a testből s azóta a tanítóság lelké
ben él tovább. A teste már csak élettelen szobor.

A nevelőhöz legméltóbb emlék a növendék. A  Pestalozziról szóló 
irodalom könyvtárakra terjed. Emlékét őrzik a német tanítóság Pesta
lozzi egyesületei, ifferteni, zürichi szobrai, a zürichi múzeum: a Pesta- 
lozzianum. Pestalozzínak tehát sok növendéke van. Tanulni — anyag 
elsajátítását értjük most ezen — nehéz volt tőle, de később nekünk 
sok minden megvilágosodott, értelmet és jelentést nyert.

Tárgyilagosan, örömmel mondhatjuk, hogy Magyarországon ün
neplésében, szellemének terjesztésében az evangélikus nevelők jártak  
elől. Már 1798-ban a kishon ti evangélikus esperesség iskoláiban, ké
sőbb a szepességi, Körös és Maros menti evangélikus iskolákban jól 
ismerik Pestalozzit. Schedius Lajos, a pesti egyetem esztétika tanára, 
Brunswick Terézia egyik munkatársa, evangélikus tanítótestületi érte
kezleteken ismertette. Egyetlen magyar tanítványa Váradi János, a 
Vay-bárók nevelője, Schedius kérésére több pesti evangélikus tanítót 
vezetett be Pestalozzi elemi tanításm ódjába, Pestalozzi egyik tan ít
ványa, Egger, pedig, kit Váradi Szabó hozott magával a Vaydbárók 
zsolcai birtokára, a pesti evangélikus iskolában éveken át taníto tta a 
rajzot. Tavassy Lajos dr., a pesti „evangélikus tanodák igazgató-okta
tó ja“, rendezte 1846-ban a magyar paedagógusok Pestalozzi-ünnepét. 
„Nevelési Emléklapok“ című m unkájának első füzetét teljesen Pesta
lozzinak szenteli.

A Lénárd és Gertrud írója úgy ír Lutherről a regény előszavában, 
mint ,,akinek tolla minden sorban emberiséget, népismeretet, népokta
tást terjeszt“. ő  is ezt tette: emberiességet, népoktatást, szeretetet 
terjesztett. Munkáit, élete történetét ma is gazdag okulással olvassuk. 
Sok gondolatot keltenek. Mi tanítók különösen tegyük gyakran érte l
münk és lelkiismeretűnk mérlegére egyik aforizmáját, ő  kérdi tőlünk:

,,Bölcseségtek nemzetségiek ismerete-e és jóságtok a nép felvilá
gosult pásztorainak jósága-e?“
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A nép gazdasági képzésének nagy nem
zeti jelentősége van, ne legyen azért a 
gazdaságtan mellékes tárgya az iskolának.

Irta: Tolnay Pál n y íreg y h á zi tan ító .
Köztudomású, hogy a magyar földmíves még ma is ősi módon 

gazdálkodik. Évtizedek telnek el, míg a  mezőgazdaságban szerzett 
tapasztalatokat s hasznos tanácsokat a nép elfogadja és gazdaságában 
alkalmazza, mert erős a meggyőződése, hogy érti a mesterségét, tehát 
tanulásra nincsen szüksége. Még akkor is védi a maga igazát, ha a 
saját birtokával mesgyés mintagazdaságnak vezetője a legcsodálato
sabb eredményeket, képes hasonló minőségű és természetű talajon 
produkálni. Épen azért, midőn a nép gazdasági kiművelésének szük
ségességére gondolok, a korosabb gazdákat számításon kívül hagyva, 
a könnyebben hajlítható ifjúság képzését tartom  szem előtt. Ebben a 
korban kell felébreszteni a konzervatív népiélekben a haladás utáni 
vágyat s ekkor tehetjük öntudatosabbá vonzalmát az imádott hazai 
röghöz.

Drága magyar hazánk megcsonkíttatása óta talán még inkább 
agrárállam, mint azelőtt. A földből kell kitermelni azokat a kincse
ket, amelyeket az ország szétdarabolása folytán elvesztettünk. De a 
cél eléréséhez feltétlenül szükséges a nép gazdaságilag való kipallé
rozása. Éppen itt a tizenkettedik óra, hogy ezen a téren tegyünk vala
mit, mert a gazdaságilag fejlettebb államoktól nemtörődömségünk 
folytán elmaradunk s a büszke, nemes magyar faj az anyagi tengődés 
m ellett még nevetség vagy megvetés tárgyává teszi magát a kultúr
népek előtt.

Nincsen hazánknak olyan földje, mely okszerű művelés mellett 
busásan meg nem fizetné a gazda fáradságát. Nézzünk csak végig 
Szabolcs földjén! Nagyobbára hullámos, homokos térség ez, mégis 
áldott vidék. Rossz termő években is ad az elvetett mag 4—5 szemet; 
bő termés idején 7—8-at. Pedig igazán csak a földben rejlő őserőnek 
köszönhető ennyi áldás! Mit produkálna e föld, ha a gazda figyelembe 
venné az újabb gazdálkodási elveket és tanácsokat s ezek szerint 
munkálkodna!

Nyíregyháza józan, takarékos és szorgalmas földmívelői közül 
már többen kezdik elhagyni a világháború utáni években ősapáik gaz
dálkodási módját. Szinte úgy látszik, mintha a világlátott gazda a 
vérzivataros időkben szerzett tapasztalatait saját kis birodalmában 
óhajtaná meghonosítani. íme egy felcsillanó haszna a vesztett háború
nak! Egyébként a nagy többség még ma is a  régi nyomon halad. Úgy
nevezett nyomásos gazdálkodási rendszert követ minden tanyabokor 
népe. A ratás után a tarlót világért se törnék fel, hanem azon őriztetik 
a fagy beálltáig közös pásztorral a szarvasmarhákat. Nem tudják, 
hogy a tarlótörés igen hathatós eszköze a gyomirtásnak s meggátlója 
a növényrongáló férgek elszaporodásának. Sejtelmük sincs arról, hogy 
a meglazított talaj felületről lassabban párolog el az életet adó ned-
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vesség, mint a tömött, sima felületről, mert a porhanyítással a ta la j
ban tám adt haj csöveket szétrongál jult.

Takarmány termelésre csak annyiban gondol a nyíregyházi gazda, 
hogy a mélyebbfekvésű helyeken lucernát termel, hogy lovai számára 
legyen téli takarmánya. Gyönyörű lovakat tenyésztőnek s féltő gond
dal ápolja, dédelgeti a gazda e kedves állatját, amely, hogy szükséget 
ne lásson, megeteti vele még a család számára elraktározott kenyér
magvakat is. A szarvasmarhatenyésztés annál kezdetlegesebb fokon 
áll. A tehén minden gondozás és ápolás nélkül tengődik, szalmán és 
kukoricakórón él egész télen át s tavasszal annyira gyenge, hogy fekvő 
helyzetéből gazdája segítsége hélkül nem tud talpraállni. Könnyű el
képzelni, hogy az ilyen tehenészet szegényesen lá tja  el a piacot tejjel, 
pedig a nyíregyházi piac felvevő képessége tekintélyes, mert a nagy
számú fogyasztóközönségnek sok tejre van szüksége.

Más vidéken se jobbak az állapotok. A  kisgazdaságok országszerte 
haszon nélkül dolgoznak, aminek egyedül a m aradi gazdálkodási mód 
az okozója.

Az új tanterv nagyon helyesen az elemi iskolában kívánja meg
kezdeni a népnek gazdasági tekintetből való kiművelését. A  meglevő 
viszonyaink között azonban sajnos csupán csak elméleti képzésről 
lehet a legtöbb helyen szó, mert nincsenek gyakorló telepeink, pedig 
az országos földreformmal kapcsolatban könnyen lehetett volna e ba
jon segíteni s noha a földígénylésre minden lehetőség megvolt, az 
iskolafenntartók a felhívást, illetve ajánlato t udvariasan elhárították 
maguktól.

Eddig az elméleti oktatás is a semmivel volt egyenlő, m ert az 
úgynevezett ,,Olvasó- és tankönyvekébe bevett pár soros gazdasági 
anyag nem nyújthatott ismeretet. Pedig ilyen egy könyves hazánk 
legtöbb osztatlan iskolája, sőt egyik-másik osztott iskola is.

Az intenzív gazdasági képzés elodázhatatlan szükségesség, a 
gazdaságtan mégis mellékes tantárgy volt eddig iskoláinkban. Még ma 
sem tulajdonítanak e tárgynak nagyobb jelentőséget, m ert míg a többi 
tantárgyak tanításának tám ogatására kellő időben kerültek forgalomba 
az új tanterv szellemében írott jobbnál-jobb kézikönyvek, addig a 
gazdaságtan-term észetrajzi könyvek csak elkésve jelentek meg, sőt a 
legtöbb kiadó cég még mindig a régi könyvekkel árasztotta el a könyv
piacot, noha az új tanterv egészen mást kíván, mint amit e régiségek 
(legtöbbje nagyon is dióhéjban) ismeretképen nyújtanak. így a ta 
nítóság megfelelő vezérfonal hiányában tájékozatlan, m ert nem tudja, 
hogy mit és mekkora terjedelem ben tanítson.

Nagy baj az is, hogy a tanítók között számosán vannak olyaüok, 
kiknek nincsen gazdasági képzettségük. Nincs, m ert a tanítóképzésnél 
is mellékes volt a gazdasági oktatás. Nemcsak a régi gárdában vannak 
ilyenek, hanem még az ifjabb generáció tagjai között is számosán van
nak olyanok, kiknek gazdasági ismereteik hiányosak. Ezen állításomat 
számos példával igazolhatnám, de csak egyet óhajtok a sok közül 
megemlíteni. Egy vidéki kartársam , jó barátom, meghívott cseresz
nyeszüretre. Amint a kertben sétálgattunk, egy helyen láttam  körül-
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belül 30—40 darab vadcsemetét s megkérdeztem ifjú kartársam at, 
hogy miért nem oltotta be ezeket a gyönyörű alanyokat a kipusztult 
fák pótlására. Kartársam, aki egyébként kifogástalan, sőt kiváló ta 
nító, szégyenkezve vallotta be, hogy bizony ő a gyümölcsfanemesítés
hez nem ért, mire a kirándulásban résztvett két társammal rögtön 
munkához láttunk s a fácskákat pár pillanat alatt beszemeztük. Hon- 
nét gyűjtsék össze az ilyen tanítók az ismertetendő anyagot, ha fel
sőbb hatóságuk elfelejt számukra megfelelő kézikönyvekről gondos
kodni, azt azonban büntetés terhe mellett megtiltja, hogy a tanító 
maga válassza ki a céljainak legjobban megfelelő tankönyveket.

A legújabb állami tanterv — nagyon helyesen — már a III.—IV. 
osztályokban megköveteli a gazdasági és term észetrajzi ismeretek 
tanítását, de kézikönyv használatát a minisztériumban nem engedélye
zik, Talán azért, hogy ezzel is kényszerítve legyen a tanító az isme
reteket ú. n. beszéd- és értelemgyakorlati módszerrel tanítani? Én 
ezt célt tévesztett intézkedésnek tartom.

Mint gyakorlati tanító, jó lelkiismerettel állítom, hogyha a köny
vet száműzzük az iskolából, a legnagyobb művészettel végzett tanítás 
sem lesz a gyermek lelkében maradandó. Az eredményes oktatáshoz 
még idő is kell, amivel az osztatlan iskola nem rendelkezik. Itt a 
tanító m unkája csak kapkodás, azért különösen az osztatlan iskolában 
nagyon is helyénvaló a tanultakat utáúolvastatní, ekként a tanított 
anyag jobban megrögződik a gyermek lelkében s egyben az olvasást 
is gyakorolja a tanuló,

Elvitázhatatlan érv a tankönyvhasználat mellett még az a körül
mény is, hogy a szülő figyelemmel kisérheti az iskola m unkáját s eset
leg gyermekén keresztül ő is tanul valamit és nem vádolhatja meg a 
tanítót, hogy gyermekével nem foglalkozik. Minél több könyvből ta 
nítunk, annál jobban nő a szülő szemében az iskola tekintélye. Ez 
tapasztalati tény s m egállapított valóság,

A könyvhasználat nem zárja ki, hogy a tanító a társalogva való 
oktatást mellőzze. Sőt állítom, hogy minden vérbeli tanító társalgási 
módszerrel tanít még a felső fokon, az V.—VI. osztályokban is. Ilyen 
methódus m ellett az óra végén csak olvasni valót adunk a gyermekek
nek és nem bemagolásra szánt leckét s a következő gazdaságtani órán 
elmondják az értelmesebb növendékek az olvasmány tartalm át s gya
korlati tapasztalataikat, a gyengébb felfogásuaknál ellenben kérdé
sekkel győződünk meg arról, hogy kötelességüket teljesítették-e? 
Számonkérésre elegendő 8— 10 perc, azután áttérünk újabb anyag 
közlésére. Ilyen módszerrel tömérdek anyagot végezhetünk el s nincs 
okunk panaszra tankönyvünk terjedelmessége miatt sem.

A term észetrajzi és gazdasági tárgyak tanításánál van a tanuló
nak legtöbb alkalma a szemlélődésre s ezen órákon kínálkozik a leg
több alkalom a vallásos érzés felébresztésére. A  gazdaságtan és te r
mészetrajz a legújabb tanterv rendelkezése szerint egy tantárgynak 
tekintendő s nagy nemzeti érdek fűződik ennek intenzív oktatásához, 
igyekezzünk tehát e tárgyat az ifjúsággal megkedveltetni. Vessük el 
oktatásunknál a leckéztető s magoltató rendszert, ehelyett a tárgyhoz



illő beszélgetéssel, társalgással töltsük el az időt s ekként a folytonos 
szemlélődéssel, a kérdésekre adott feleletekkel a tanítványok értelme 
napról-napra fokozódik és szókincsük gyarapodik. A  gazdasági és 
term észetrajzi tételek igen jól felhasználhatók a fogalmazás tanításá
nál is. Ezen nehéznek vélt tantárgy tanítása valóban Kolumbus tojása 
lesz. A társalogva való tanítással a gyermeket állandóan foglalkoz
tatjuk, kénytelen figyelni, nincs ideje a rendetlenkedésre, kevesebb 
büntetést kap, ezért aztán jobb kedvvel jár iskolába s megszereti 
tanítóját.

A  tankönyv is kedves olvasmánya lesz a tanulónak, ha nem kí
nozzuk az értéktelen leckefelmondással. A tanulósereg legnagyobb 
része leckeként el se olvassa a feladott 5— 10-soros tételt, mert be
magolni nem képes, azonban 1—2 oldalas olvasmányt szívesen á t
olvas, hogy tanítója kérdésére okos feleletet adhasson.

Könyvnélküli tanulásra kizárólag a vers szolgáljon, hogy a tanuló 
a szép előadást megszokja. A költeményt szereti a gyermek, mert 
könnyebben megtanulja, mint a prózai olvasmányokat.

Népünk gazdasági képzésének nagy jelentősége van jövendő meg
erősödésünk szempontjából. A helyes gazdálkodás a forrása nemze
tünk jólétének, boldogulásának s csak ezen az alapon érhetjük meg a 
második ezer évet.

Előadás egy szülői értekezleten.
Tartotta: Krug Lajos.

(F olytatás.)

Mikor 6 évvel azelőtt egy gyilkos kéz felemelte tőrét, 
hogy vele halálra sújtsa az evangélikus iskolát, mikor a 
vallásoktatást kilökte tantermeinkből és az iskolát kegyet
len erőszakkal leakarta tépni édes anyja, az egyház kebléről: 
magam e helyen felemeltem tiltakozó szómat és kimutattam, hogy 
a vallásoktatástól megfosztott iskola olyan, mint a szeme világá
tól megfosztott ember, elveszti tájékozó képességét és céltalan 
tapogatódzásai közt a szakadék szélére jut és menthetetlenül bele
zuhan a halálos rémekkel népes, leselkedő mélységbe. De olyan 
is mint az iránytű nélküli, vagy a kormányától megfosztott hajó, 
kegyetlen, tehetetlen játékszere az ellenséges hullámoknak, mig 
szíribe nem ütközik és el nem merül. A következményekkel nem 
törődve, erélyes állásfoglalásra, védekezésre szólítottam fel akkor 
egyházunk tagjait és ma, amikor látszólag már elmúlt a veszede
lem fejünk és iskolánk felett, újból felkérem híveinket egy újabb 
sorakozásra egy másik ellenség ellen, mely nem kívülről és lát
hatóan támad, de azért életfánk gyökereit rágja, életerőnket szívja 
és iskolánk lassanként erősödő szervezetét halálra sorvasztja.

Ezzel akarok kissé behatóbban foglalkozni.
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Az iskola szervezete voltaképen a családból fejlődött azzá, 
amivé az idők folyamán lett. Azért a kettőt, a szülői házat és az 
iskolát e g y n e k  kellett tekintenünk. Egymáshoz nőtt ikrek, egyik 
sem élhet, a másik nélkül, egyik feltételezi a másikat és mivel 
egymást kiegészítik, külön és szoros kapcsolat nélkül el sem 
képzelhetők A szülői ház és iskola megingathatatlan közös alap
jára helyezte Luther apánk egyházunknak egyik pillérjét és azért 
állott meg ez az alkotása, évszázadokon át dacolva vésszel-viharral, 
örök dicsőségére egyházunknak.

Ez alkalommal azon kölcsönhatásokra is szeretnék rámutatni, 
melyek a szülői ház és iskola benső viszonyából fejlődnek. Szíves 
engedelmükkel tehát olyan kérdéseket vetek fel és olyanokra 
válaszolok, melyeket a mindennapi élet is felszínre vet. Ezek a 
kérdések azonban nem lesznek oly természetűek, melyekre még 
eddig nem tudott volna megfelelni senki sem, tehát sem szokatlan- 
ságukkal, sem újdonságukkal nem fognak meglepetést kelteni. 
De azt sem akarom állítani, hogy én ítélem meg legjobban a 
helyzetet, mert szerénytelenség volna részemről. Engem csak egy 
ellenállhatatlan vágy hajt és ösztönöz, az t. i. hogy a kulturális 
intézményeinken ijesztően jelentkező repedéseket segítsem én is 
betapasztani. Általánosan ismert de kevésre méltatott olyan jelen
ségekre irányítom majd becses figyelmüket, amelyek mellett eddig 
talán észrevétlenül elhaladtunk. És épen azért, mivel ezen szerin
tünk jelentéktelen tüneteknek nagy fontosságot nem tulajdonítot
tunk: lejtőre jutottunk, amelyen feltartóztathatatlanul csúszunk alá 
a katasztrófa örvényébe, ha észbe nem kapunk és nézeteinken 
hamarosan nem változtatunk.

És ki adja meg a lökést ezen nézetváltoztatáshoz ?
Én egy 40 éves tanítói múltnak gazdag tapasztalatai alapján 

arra a sziklaszilárd meggyőződésre jutottam, hogy arra mindenek
előtt az iskola és a szülőiház a leghivalotíabbak. Bármilyen 
természetellenesnek látszik is, de tény, hogy ezt a két fontos 
tényezőt nem egy és ugyanaz a szellem hatja át és nem egy 
akarattal törnek a közös cél felé. Az a kapocs, mely a nagy 
kataklizmáig összefogta e  két faktort, meglazult és nem fegyver
társakként menetelnek egymás mellett, hanem gyűlölködő szem
mel nézik egymást és nem hogy egymást támogatnák, a legtöbb 
esetben egymás ellen törnek. Közös építkezésről szó sincsen, 
azért fullad minden ideá^s törekvés a lélekgyilkos közöny fertőjébe.

De hogyan is tudott a dolog annyira fejlődni? Hogyan lehet
séges az, hogy azok nem tudnak találkozni, akiket a Gondviselés 
egymásra utalt, akiknek egymást akaratuk ellenére is keresniük 
kellene, akik már eredetüknél fogva is csak barátok lehetnének ?

Ha az igazság teljes megismeréséig akarnánk hatolni először 
ismagunkbakelleneszállanuk.Ha pedig mindent elhárítunk magunk
tól és másokat vádolunk, akkor abból semmi jó sem lesz és 
többet ártunk annak az ügynek, amelynek szolgálni akarunk, mint 
amennyit használunk neki. És különben is : aki nagyon védekezik,
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rendesen önmagát vádolja. Valljuk be csak őszintén, hogy mind 
a két tényezőt mulasztások terhelik, s hogy mind a két részről 
történtek hibák. Ezen hamarosan kell vátoztatni. Egy pillanatig 
sem szabad tűrnünk tovább, hogy az evangélikus iskola és az 
evangélikus szülőiház önmagával jöjjön ellenmondásba és bele 
ne tudjon illeszkedni annak a hatalmas műnek struktúrájába, 
melyet a nagy reformátor világokat átfogó elméje az örökkévalóság 
számára alkotott. Vitán felül áll, hogy a szülői háznak hathatós 
segítsége és hozzájárulása nélkül, az iskola nem oldhatja meg 
magasztos kutúrfeladatát. Kőmíves Kelemenék munkáját végzi az 
iskola akkor, ha azt, amit nappal verejtékes arccal felépített, éjjel 
a Gonosz ismét lerombolja, ha azt a területet amit az iskola 
nemes maggal bevetett, a szülői ház ismét felszántja; ha az iskola 
által ültetett dugványokat, a szülői kéz botorul kitépi. Hogy mi 
mindent pusztított el a világot dúló vérzivatar, arra nem akarok 
ismételten rámutatni, csak egyes fájdalmas tételeket emelek ki a 
Mont-Everestté dagadt tömegveszteségekből.

Mindnyájan siratjuk a t e k i n t é l y n e k ,  az a u t o r i t á s n a k  
pusztulását. Vájjon ki hajol meg ma egy tisztességben megőszült 
fej előtt ? Ki emel kalapot az érdem előtt ? Ki becsüli többre a 
mocsoktalan nevet, mint a kétes úton szerzett javakat? Ki kutatja 
a jóllét eredetét és ki nem táncol ma rabszolgai alázattal az 
aranyborjú szobra körül? Ki bízhatná a női erény védelmét a 
gentlemanként viselkedő kísértőre, anélkül, hogy nem kecskére 
bízná a káposztát? Feltudnak-e emelkedni gondolataink a minden- 
napiság porából a szűzi régiók tiszta eszményi magasságaiba? 
Hol teremt magának testet a lélek? Vagy talán nem az ékesíti 
inkább a testét, akiből hiányzik a lélek ? Mikor jelentkezik már 
a lelkek forradalma és mikor ujjonghat ismét a megingathatatlan 
hit és hűség? Mikor beszélhetünk ismét érintetlen, szeny nélküli 
családi életről, a szülök tiszteletéről, a gyermekek hálájáról, az 
igaz hazaszeretetről, vértanuságra kész hithűségról ? Mikor 
ragaszkodnak megint elszánt daccal az ősöktől átvett örökséghez, 
a hagyományokhoz ? Mikor áll helyre ismét az annyira ócsárolt 
régi rend, mikor múlik el ez a lidércként ránknehezedő gonosz 
álom?

És kérdem ezek után, csodálkozhatunk-e azon, ha ezen áldat
lan állapotok közt gyermekeink olyanokká lettek, a milyenek? 
Ha ártatlan lelkűket megrontotta az a métely, mely környezetük
ből rájuk ragad ?

Igaza van az arabs bölcsnek: „A gyermekek ahhoz az időhöz, 
amelyben élnek, jobban hasonlítanak, mint szüleikhez.“ És igaz 
az i s : „ Ami jót vagy rosszat tanítványodon, vagy gyermekeden 
látsz, az téged tükröz vissza.“

Vigyázzunk tehát minden szavunkra, ha otthon gyermekeink 
jelenlétében beszélünk. Odahallgatnak, mindenre figyelnek és 
minden meggondolatlanul kiejtett szó, vagy megjegyzés méreg-
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ként hathat. A gyermek kedélye fogékony, egyaránt a jó és rossz 
iránt. Olyan mint a könnyen idomítható viasz, minden benyomásra 
alkalmas, a legcsekélyebb külső ingerre reagál, környezetének 
varázsa alatt áll és cselekszik. A felnőttek példája szerint igazo
dik és nem tud különbséget tenni a jó és gonosz között, mert 
éretlensége folytán híján van a tiszta látásnak, az Ítélőképesség
nek és épen azért nem tudhatja merre húzódik a határ, mely a 
jót a rossztól, a tilosat a megengedettől elválasztja.

Az a példa amit a szülői ház és iskola a tapasztalatlan, ártat
lan gyermeknek nyújt, zsinórmérték romlatlan lelkének és épen 
azért ezekért a gyermeklelkekért a szülői ház és iskola egyenlő 
mértékben felelősek.

Hogy a gyengéd gyermeki kedélyben micsoda kárt okozhat
nak könnyelműen odavetett megjegyzések és igen gyakran minden 
alapot nélkülöző Ítéletek, melyekkel egyesek az iskolát és tanítót 
illetik, azt rövidesen meg sem lehet állapítani.

Egy varázsló könyvet visz magával, üres, fehér lapokkal, ha 
rájuk lehel, olvasható jelek tűnnek azon elő. Ilyen könyv a gyer
mek is. Közönyös szemek nem fedeznek fel rajta semmi külö
nöset, csak ha a szeretetnek meleg leheletével közeledünk feléje, 
a jelek ismét előtűnnek és ezek sokszor megdöbbentenek, meg
örvendeztetnek, de akárhányszor meg is ijesztenek. És legnagyobb 
részt rajtunk múlik, hogy milyen jeleket hívunk elő. Igenis rajtunk 
tanítókon, szülőkön és a szülői házon. Kétség nem fér hozzá, hogy 
az iskola maga magasztos feladatát nem töltheti be, ha a szülői 
ház részéről a legodaadóbb támogatásban nem részesül.

Ha ennek a két faktornak eszményi összekapcsolására gon
dolok, önkéntelenül eszembe jut Istenben boldogult jó anyámnak 
tréfát nem ismerő, erélyes eljárása, ha rólam volt szó. Vézna, 
törékeny asszonyka volt, azt mondták róla, hogy csak hálni jár 
beléje a lélek és mégis olyan rendet és fegyelmet tartott a ház
ban, hogy hadedzett katonának is becsületére vált volna. Szegény 
édes atyám építőmester volt és egyik építkezése alkalmával, két 
munkása ügyetlensége folytán, szerencsétlenül járt, (egy lezuhanó 
gerenda agyonütötte) s édes anyám k i 1 e n c kiskorú gyermekkel 
maradt vissza. A váratlan katasztrófa anyagi romlásunkat is okozta. 
Hogy ez mit jelent, azt közelebbről festenem nem kell. Én voltam 
a kilencedik, tehát a legkisebbik gyermek. Rendszerint a vakar
csot dédelgetik legjobban. Nálunk persze nem úgy volt. Már kis 
koromban szigorúan munkába fogtak. Igaz, ha tehettem, meg
léptem, de nem következmények nélkül! Most ugyan nem látszik 
rajtam, de ami igaz, igaz, kissé talán túlélénk fiúcska voltam. Egy- 
egy csinytevésem alkalmával szegény mamám meg volt arról 
győződve, hogy egész biztosan mint börtöntöltelék végzem pálya
futásomat. És akkor annál keményebbre fogta a gyeplőt. A tisztes
korú szomszédnénik, utcánknak mindenttudó eleven hírlapjai, hiába 
mondogatták mamának, hogy Lajcsi nagyszerű gyerek, egyik sem
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köszön oly illedelmesen és egyik sem olyan szolgálatkész, mint ő. 
Én szentül hittem, hogy Kata és Panna néniéknek igazuk van, 
csak anyám volt más véleményen. No hát édes Istenkém, mit 
is csináltam én, ami olyan nagy baj lett volna! Lássunk egy 
pár esetet!

Egyszer például felkéredzkedtem a kutyapecér kocsijára. Ez 
voltaképen egy keréken mozgó koporsó volt. Ebbe dobta a hurok- 
vető legény a kipécézett kutyákat, én pedig egy óvatlan pilla
natban, hallgatva ostoba szivemre, megint kieresztettem őket. 
No iszen, el is táncoltatta velem a pecér úr a csűrdüngölőt, csak 
úgy ropogott, de a nótát ostorával ő húzta. — Szegény mamám 
hőstettem hallatára majdnem elájult. Volt egy kenyeres jó pajtásom, 
persze az is Lajcsi volt és pedig az a Lajcsi, aki mellettünk lakott. 
Ezzel együtt jártuk az erdőt, mezőt. Napestig elbarangoltunk hazám 
regényes hegyei közt és gombával, erdei gyümölccsel gazdagon 
megrakodva tértünk mindig haza. Efélékkel elláttuk a családot 
bőven, úgy hogy egész télen futotta. Egy ilyen kirándulás alkal
mával történt egyszer, hogy amint a Hármas Patak völgyéből a 
hegygerincre felkapaszkodtunk, egy veszedelmes kalandba keve
redtünk. Öten voltunk fiuk, körülbelül tiz évesek mindannyian. 
Fönt a hegyhátán egy hatalmas tölgy állott magányosan és szinte 
uralkodott az egész tájékon. Ez alatt szoktunk mindig megpihenni. 
Hát amint közel értünk hozzá, csak elállóit szemünk-szánk. A tölgy 
sudarán egy csoda nagy madár ült, amilyent még sohasem láttunk 
életünkben. Elnézett messze, rólunk tudomást sem vett. Össze
néztünk, Lajcsi koma meg én és mindjárt megértettük egymást. 
Köveket szedtünk fel és elkezdtük dobálni; egy párszor el is 
találtuk, de csak a szárnyát rebbentette meg egy kicsit, mintha 
valamit lerázna és ülve maradt. Egy erősebb ütésre azonban 
hirtelen kifeszítette szárnyait és egy éles rikoltással lecsapott 
ránk. Én első meglepetésemből felocsúdva csak azt láttam, hogy 
Lajcsi hempereg a földön és a rémes állat feléje vág csőrével. 
Pajtásaink persze ezalatt nagy jajgatással elfutottak. Erre fel
kaptam a botomat, amin a gombát vittem és teljes erőmből rá
vágtam az ismeretlen szárnyas szörnyre. Az ütésre otthagyta 
pajtásomat és rám támadt. Felém kapott karmaival, csapkodott 
szárnyával és nekiszorított a tölgy törzsének. Én pedig jajgatva 
és sírva védekeztem botommal, ahogy tudtam. Egyszerre azonban 
kiesett a bot kezemből, mert ellenfelem éles karmát jobb kezembe 
vágta (nyomát mai napig is viselem) és ezzel harcképtelenné 
tett. E válságos pillanatban Lajcsi, aki ismét magához tért, fel
kapta a botot és úgy kólintotta fejbe a dögöt, hogy azonnal ä 
földre szédült. Akkor már hamarosan elbántunk vele. Kőszáli sas 
volt; véletlenül tévedhetett oda az osztrák Alpesekből.

(Folytatjuk.)
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Hősi halottaink emléke.
Az „Evang. Népiskola“ múlt évi 9. és 10. számában kérelmet in

téztem e folyóirat olvasóihoz, hogy szíves adományaikkal segítsenek 
egy szerény emléktábla létesítésében, mellyel a soproni evang. tanító
képző-intézet volt növendékei közül azoknak, kik a közelmúlt világ
háborúban hősi halált haltak, az emlékét az intézetben is megörökí
tenek. Sajnos, még nincs együtt a kellő összeg, de hiszem, hogy még 
találkoznak olyanok, akik némi adománnyal szívesen hozzájárulnak 
az alma m ater kebelében elhelyezendő emléktábla költségeihez. Eddig 
összesen csak 258 pengő 10 fillér felett rendelkezünk. Legutóbb Kühn 
János kőszegi tanító 2, Nagy Kálmán Nagygeresdről 3 és a soproni 
evang. tanítótestület 10 pengővel gyarapította a fentebb jelzett ösz- 
szeget.

Az eddigi kutatásaim  eredményeképen megállapíthatom, hogy a 
soproni evang, tanítóképző-intézet volt növendékei közül a világ
háborúban hősi halált haltak: 1. Bernáth József (Sopron), 2. Bodiczky 
Jenő, 3. Dömötöri Vince (Vönöck), 4. Erdélyi Zoltán (Nagyalásony),
5. Feller Ádám (Selmecbánya), 6. Grieszhaber Ödön (Nagyhajmás), 
7. Guggenberger Gyula (Ráckozár), 8. Hajnal Endre (Káld), 9. Halmai 
Gyula (Rozsnyó), 10, Havas Ferenc, 11. Horváth Mihály (Gyékényes), 
12, Kiss Dezső (Mezőlak), 13. Kiss Sándor (Bonyhád), 14. Koch Hen
rik (Tolnaváralja), 15. Kovács S án d o r. (Szend), 16. Köhler Frigyes 
(Zsibrik), 17. Kühn Ernő (Iklad), 18. Lengyel Sándor, 19. Lóránt 
József (Győr), 20, Macher Béla (Győr), 21. Masznák Rupert, 22. Nika 
Lajos (Battyánd), 23. Novák Gyula (Zsedény), 24. Pecznyik Mihály, 
25. ifj. P intér Sándor (Rétság), 26. Plechl Gyula (Tótkeresztúr), 
27. Pödör Sándor (Tét), 28. Sass János (Orosháza), 29. Szekeres 
Sándor, 30. Szekér Károly, 31. Szíj János (Lébény), 32. Takáts Ferenc, 
33. Takáts Dezső, 34. Tóth Pál (Szarvas), 35. Töpfer Gyula (Kör
mend), 36. Török János (Orosháza), 37. Urbán Mihály (Kiskőrös), 
38. W agner János (Keszőhidegkút), 39. W igand Henrik (Alsónána).

Meggyőződésem, hogy e felsorolt 39 név nem jelenti intézetünk 
összes hősi halottait; bizonyára volt az intézetünknek még több hősi 
halo ttja is, kikről, mint felvidéki, bánsági, erdélyi, vendségi fiúkról, 
nem sikerült megtudnunk semmit sem, valamint az államsegély óta 
intézetünkbe járt másvallású volt növendékeinkről, végül azokról sem, 
akik nem a tanítói, hanem más pályán helyezkedtek el. Lehet, hogy 
volt növendékeink közül a hősi halottak összes száma eléri az 50-et 
is! Ez bizony óriási szám, melyből nem akarok most másra következ
tetni, mint csupán arra, hogy ezeknek az áldott emlékezetű hősöknek 
ideálízmusára nem kis hatással lehetett az intézet, melyben nevel
kedtek, Méltó tehát, hogy az intézetben nevelkedő utódoknak m ár
ványtábla hirdesse az elődök önfeláldozó ideálizmusát.

Hamar Gyula
Sopron evang. tanítóképző-intézeti igazgató.



Megjelent
az evangélikus népiskolák egyet
len olvasó- és t ankönyvének

új kiadása!
KAPI GYULA -  PAPP JÓZSEF

O L V A S Ó - É S  T A N K Ö N Y V
az elemi iskola II. osztálya számára.

összeállította:

Kapi Béla Papp József
püspök. ny. ta n ítók ép ző-in tézeti igazgató .

E közkedvelt és általánosan elterjedt könyvnek az új 
tantervhez alkalmazott kiadása 134 szebbnél szebb olvas
mányt és 30 bibliai történetet tartalmaz. Az olvasmányi 
részt Garay Ákos számos eredeti rajza ékesíti. A bib
liai történetekhez Péczeli Antal rajzolt áhitatot keltő, 

művészi illusztrációkat.
Kapi Gyula — Papp József új köntösben megjelent 
hasznos és értékes olvasó- és tankönyvéből a kiadó 
készségesen küld mutatványpéldányt bevezetés céljából.

A további kötetek gyors egy
másutánban jelennek meg.

Franklin-Xársulat
Budapest, IV., Egyetem u. 4.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

F ele lő s  szerk esz tő  é s  kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyh ázk erü le ti 
é s  o rszá g o s evan g . tanító- 

e g y e sü le t  e ln öke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ EL Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦♦ ♦

X X X I I I .  ÉVFOLYAM 5 .  SZÁM 
1927. É V I M Á J U S  H Ó

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési ára : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTIG-ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
B. K. Ha statisztikát vezetnék azokról, akik semmiféle lelki közösséget 

nem tartanak fenn velünk: akkor olyan mélységek tárulnának megdöbbent sze
med elé, melyekbe szédülés nélkül bele nem tekinthetnél. Jobb azért nem fir
tatni ezt a dolgot!

S. H. Ne gondold, hogy a dunántúli kartársak példaadás tekintetében vezet
nek! Vannak — és te is közéjük való vagy—, akik áldozatkészség tekintetében 
csakugyan vezetnek, — de vannak szép számmal olyanok is, akik hátul biceg
nek, vagy lesántulnak és egészen el is maradnak. Ugye, el sem hiszed, hogy 
van még 73  d u n á n t ú l i  i skol a ,  mely nem fizet elő lapunkra, pedig arra kö
telezi őket egyházkerületünk közgyűlési határozata és a mi érdekeinket szívén 
hordozó jó főpásztorunk utasítása is. 91 kartársnak indolenciája fosztja meg az 
„Ev. Népiskolát “ oly an tételtől, melyet, mint biztosat, kalkulációjába fel kellett vennie.

Te azt irod: „erkölcsi kötelessége minden jóravaló evangélikus tanítónak 
folyóiratunkra előfizetni.“ Lám, még azt sem teszik meg, amire felettes egyházi 
hatóságuk kötelezi őket. Előbb átbnjtatnál a tű fokán egy tevét, mintsem hogy 
rábírnád ezeket valami emelkedettebb elhatározásra!

Csönge. Tudomásúl veszem. Csakhogy igy nem prosperálhatunk. Az igaz, 
hogy ketten is olvashatjátok az iskola által rendelt lapot, de ugyanazt tehetik 
tizen, húszán és még többen is. Ezen a címen az előfizetést beszüntetni nem 
szabad, mert megfosztjuk lapunkat létalapjától. Ha igy gondolkodnának a soproni, 
békéscsabai, nyíregyházi, tótkomlósi, szóval nagy egyházkösségeink tanítói: akkor 
hamarosan borulna a sír némasága az Ev. Népiskolára; ezt pedig ti sem akar
játok! Azért hát térjetek meg kedvelt híveim és gyertek vissza; minden meg
van bocsátva !

Kistormás. Az előfizetés ára nem 4-80, hanem 5 pengő. Tessék elhinni, 
nem adhatom olcsóbban, mert nekem is annyiban van!

Üdv és hála H a l á s z  J á n o s n a k ,  aki lapfenntartásra 5, Grlatz L a j o s n a k  
és K a r n e r  G u s z t á v n a k ,  akik ugyan erre a célra 1 — 1 pengőt juttattak ki- 
adóhivatalunkba. Meleg kézszorítással köszönöm.

Érdeklődőnek. Országos egyesületünk választmányának április 11-én 
Budapesten tartott gyűléséről lapunk júniusi számában kimrítő referádát hoz. 
Felhívom azonban már most is a kartársak figyelmét azon megállapodásra, mely 
köztünk és a M. H. Biztosító Társaság közt létrejött. Az a tanító, aki a kép
viseletet vállalja, a társaság kiküldöttjét útbaigazítja, vagyis elvezeti a biztosí
tandó félhez. A k i k ü l d ö t t  á l t a l  k ö t ö t t  m i n d e n  b i z t o s í t á s  u t á n  az 
e s e d é k e s  j u t a l é k  ez e s e t b e n  is a t a n í t ó t  és j ó l é t i  i n t é z m é n y e i n 
ke t  i l l e t i .

Az Üdülőházra. Tóth Sándor és Orbán János Orosházáról elküldték a 
március 15-iki előadás jövedelmét: 17*42 pengőt; az orosházi tantestület 18*52; 
a szarvasi tantest. 38*92; Grieszhaber E. H. 9‘60; a tótkomlósi tantest. 23*92; 
Hildebrand Miksa 7*92 pengőt. Befolyt eddig 2091.54 P. Még mindig csak 
csöppen; reméljük, nemsokára csurran!
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Az Országos ág. hitv. evang. Tanítóegye
sületfelterjesztése a népjóléti miniszterhez.

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!

Az ágostai hitvallású evangélikus tanítóság azon fáradozik, 
hogy egyház- és nemzetépítő munkájukban elcsigázott, pihenésre 
és gyógyulásra szoruló testvérei számára, egyéb más jóléti intéz
mények mellett, üdülőházat is létesítsen. Ezt az anyagi erőinket 
azonban messze meghaladó szép tervünket csak a társadalom, 
az egyház és az állam segítségével valósíthatjuk meg.

A társadalom támogatására, a mai áldatlan gazdasági viszo
nyok közt, nem igen számíthatunk, egyházunk pedig közismert 
szegénységénél fogva nem jöhet segítségünkre. Nincs tehát más, 
ahová reménységeink horgonyát vethetnék, mint a magas kor
mánynak, főképen Nagyméltóságodnak jóságos szíve, megértő 
jóindulata.

Nagyon jól tudjuk, hogy ezt a jóindulatot sokfelöl ostromol
ják, de azt is tudjuk, hogy a magyar állam háztartása kemény 
próbára teszi az adózó polgárság teherbíró képességét s hogy 
épen azért nem nyújthat az államhatalom segítséget még olyan 
szociális vállalatoknak sem, amelyekkel egyébként rokonszenvez 
s hogy nem támogathat, — bár kedve szerint volna —, olyan 
intézményeket sem, amelyeknek hiányát ő is fájdalmasan érzi.

Tudjuk azonban azt is, hogy az altruista, valóban önzetlen 
célokat szolgáló közösségeket ridegen nem utasítja el magától, 
minek fényes tanujelét adta nem régen, amikor református tanító
testvéreink kérelmét meghallgatta s e téren kifejtett munkássá
gukat honorálva, szépséges tervük megvalósulását lehetővé tette.

Közel ezer hithö, hazafiság tekintetében alkut nem ismerő 
becsületes magyar evangélikus tanító tekint fel hódolattal és 
ragaszkodó bizalommal Nagyméltóságodhoz és kéri a szükséges 
anyagi eszközöket magasztos missziója panasztalan teljesítéséhez.

Száz százalékos és ennél is nagyobb munkateljesítményt, 
lobogó lelkesedést, egész lélekkel való odaadást csak akkor 
várhatunk a nemzet napszámosaitól, ha módot nyújtunk nekik, 
felőrlődött testi és lelki energiájuk visszaszerzéséhez.

Midőn mi erre vállalkozunk s annak lehetőségéről gondos
kodunk, egyúttal a nemzet jövőjét is megalapozzuk. Az a tanító
ság, mely üdülőházunkban ismét erőre kap, bizonyára megújult 
munkakedvvel és akarattal végzi majd hazafias kötelességét. 
— S ha az állam hozzájárulása tette a megfogyatkozott erők 
pótlását lehetővé, akkor a tanítóság a gondjaira bízott ifjú nem
zedéken keresztül hálálja meg a nagylelkű adakozónak áldozat- 
készségét. Bőven kamatozó tőkét helyez el tehát az állam akkor, 
ha ezen szociális megvilágításban is mindenképen helytálló és
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kívánatos intézményünket is szeretetének melegével besugározza. 
Mi azzal, hogy olyan szociális problémák gyakorlati megoldásán 
fáradozunk, melyek megoldása elől később az állam sem tér
hetne ki, égő sebeket hegesztünk be, könnyeket szárítunk fel és 
ezzel bizonyára az állam gondját és terhét is csökkentjük.

Balatonalmádiban, vagy Hévízhez közel tervezünk egy annyi 
férőhely felett rendelkező üdülőházat, melyben évenként több tur
nusban, önköltségi áron nyújtott olcsó ellátás mellett 150—200 pihe
nésre és erőgyűjtésre szoruló evangélikus tanítót elhelyezhetünk.

Hogy ezen eszme testet öltsön, 65.000 pengőre van szük
ségünk. Ennek az összegnek harmadrészét, önkéntes megadóz
tatással, mi adjuk össze, a többit, — nem nagy bizakodással — a 
társadalomtól és egyházunktól, legnagyobb részében azonban 
Nagyméltóságodnak aíyailag érző, nemes szívétől várjuk.

Azon legalázatosabb kérelemmel járulunk azért Nagyméltó
ságod kegyes Színe elé, adja meg nekünk is az anyagi eszkö
zöket ahhoz, hogy miként református testvéreink, mi is mielőbb 
megvalósíthassuk ideális terveinket.

Sopron, 1927 április hó.
Nagyméltóságú Miniszter Urnák,

Kegyelmes Urunknak
legalázatosabb szolgái:

Krug Lajos Uhrin Károly Perényi Rezső
elnök. a lelnök . alelnök.

Grieszhaber E. Henrik Reichel Lajos
je g y ző .

A földrajztanítás nevelő értéke.
Irta : dr. Horváth Károly.

A földrajztanítás legközelebbi célja a tanulók erős, biztos 
helyismerete, a hazai és távoli földterületek biztos ténybeli tudása. 
Ezért van olyan nagy hatással a helyesen tanított földrajz a fej
lődő ifjú lélekre. A tér és a hely iránt való érzék önmagában is 
olyan képesség, amit a földrajzoktatásnak erősíteni kell. Amint 
a történelemtanítás iskolázhatja, nevelheti az időbeli távolság 
iránt való érzéket és megfigyelőtehetséget, a földrajzban is arra 
kell törekednünk, hogy — akár a szabadban, akár képek szem
lélésével — rögzítsük a hely- és térérzéket, a felületi formákat, 
az éghajlat elemeit.

Főleg a városi iskolákban fontos ez, ahol a tanulók, bezárva 
a bérkaszárnyákba csak a könyveken, betűkön keresztül látják 
a világot, saját megfigyeléseik, szemléleteik nincsenek. Már pedig
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a hazának olyan fiatalságra, olyan polgárokra van szüksége, akik 
a saját szemükkel látnak meg mindent, a maguk fejével gondol
koznak, önállóan Ítélkeznek. Folytonosan gyakorolnunk kell emiatt 
a szemléletet, hogy a látottakat össze tudják hasonlítani, az egye
zéseket, a különbségeket felismerjék, ezáltal behatoljanak a dol
gok lényegébe. Mindezt csak induktiv úton lehet elérni, ha a ta
nulókat folytonosan foglalkoztatjuk. Kétségtelen, hogy ilyen tanítás 
mellett nagy f o r m á l i s  k é p z ő e r ö  rejlik a földrajzban.

A földrajztanítás a k é p z e l ő e r ő t  is fejleszti A képzelet 
lustasága az életet szegénnyé, túlzása pedig könnyen betegessé 
teszi. Ezért tanításunkban a képzelőerőt is nevelnünk kell, mert 
a legtöbbször ettől függ az egyén életboldogsága. Éppen azért 
földrajztanítás közben világos képet kell adnunk a földről, a 
közeli és távoli helyekről, népekről.

Régóta követelik a k e d é l y e s  t a n í t á s t  a honismeretben. 
Minden tárgynak, illetve oktatásnak lehet többé-kevésbé honi 
színezetet adni és kell is. De végül is a haza helyhez kötött 
fogalom és a honismeret (szülőföldismeret) összefoglaló gyakor
lását minden támogatás mellett, melyben a hazai történet- és ter
mészetrajztanítás részesítik a földrajzot, mégis csak a földrajz 
végzi el. Minden tárgyat át kell hatnia a földrajznak, benépesíti 
a ligeteket, hegyeket a hazai mondák alakjaival, valamint ezeknek 
történeti alapjával, úgy hogy miközben megismerteti, meg is ked
velted a hazai földet. Nem könnyű ilyen órákat tartani, mivel a 
tanulóknak még a szándékosság látszatát sem szabad észre- 
venniök. Minden nevelő oktatásnak vannak tendenciái, amelyek 
egészen mások, mint a tiszta tudományé. Azért a tiszta tudo
mányosan képzett nevelő-tanító könnyen olyan hangokat pendít
het meg, amelyek a puszta értelmi foglalkoztatás folytán hidegen 
hagyják az ifjú lelkeket.

Az a fontos, hogy világosan megismerjük, mit terem, mit ad 
a mi országunk és miben látunk hiányt. Ezt csak akkor tudjuk 
meg, ha összehasonlítjuk saját országunkat más államokkal, 
azok gazdagságával és szegénységével, más országoknak azon 
képességével, hogy a természetadta erőket hogyan tudják ők 
és hogyan tudjuk mi kihasználni és értékesíteni. Mutassuk be 
erényeinket, a magyar faj államalkotó erejét, földhöz való ragasz
kodását, a termőföld hozamát stb.

É r t é k e l j ü k  az e mb e r t ;  az emberi akaratot és munkát, 
hisz maga az ember is földrajzi tényező. A történelem példái 
mutatják, hogy a derék győz a tömegeken, a belső érték a külső 
hordákon. A népek alapos földrajz-vizsgálata, áttekintése még 
jobban megerősíti ezeket az érzelmeket és pedig minden tetszelgő 
farizeuskodás nélkül, mert a földrajz ritkán von tárgyalási körébe 
egyes személyeket, hanem inkább az egész népességgel és az 
állammal, mint a talajtól és helytől függő teremtménnyel foglal
kozik, távolabb van tőle az emberi hibák mérlegelése, mint a 
természeti törvényszerű behatások vizsgálata. A földrajz oktatója
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tanítás közben tanítója, papja a nemzeti öntudatnak, éppen azért 
azok a megismerések, amelyeket ö közvetít, erősítőén hatnak a 
nemzeti érzésre és az erkölcsi érzületre.

Az e s z t é t i k a i  érzék is szabályozódik, ha a tanítás így 
rögzíti a tényeket a tanulók tudatában, hogy abból egységes kép 
alakuljon ki, legyen az természeti kép, gazdálkodási mód vagy 
emberi település. Aki nem összefüggő, hanem csak kikapott rész
leteket raktároz el tudatában, annak rendszerint az ismeretlen, 
még nem látott külföldi tájak sokkal jobban tetszenek mint a meg
szokott hazai képek és tájak.

így szövődik össze a nemzeti, etikai és esztétikai érzés a 
honi föld nyújtotta kedélymozgalmakkal. De a s z o c i á l i s  érzés 
sem hiányzik abból a tanításból, mely a népeket egészben te
kinti, megfigyeli azok teljesítményeit a természettel szemben, to
vábbá barátságos szomszédok és ellenséges vetélytársak köze
pette. Hogy a csillagos ég nézése v a l l á s o s  érzelmeket ébreszt, 
azt már az egyiptomiak, kaldeusok és a pythagoreusok is tudták. 
De azért a csillagászati óra nem helyettesítheti a vallástant.

A mai nehéz időkben, amikor minden erős karra szükség 
van, amikor mindenkinek világosan kell látnia az elibénk tornyo
suló akadályokat és feladatokat, így kell tanítanunk a földrajzot, 
ahogy azt hazánk megismerése, (fejlődése, jövő nagysága meg
követelik.

Hogyan tanítsuk a természeti-gazdasági 
tárgyakat a népiskolában?

Az „Evangélikus Népiskola“ 4. számában megjelent értekezé
semben megemlítettem, hogy az elemi iskola III.—IV. osztályainak 
számára gazdaságtan-természetrajzi kézikönyveket nem engedélyez
nek, miért is a tanítóság e tárgyak tanítását illetőleg teljes bizony
talanságban van. A tanterv felsorolja ugyan évszakok szerint a  taní
tásra érdemes tételeket s gyakorlatokat, de utasítás nem jelent meg, 
amely részletes tájékozódást nyújtana arra  nézve, hogy miként és 
milyen célok figyelembevételével lehetne a megjelölt anyagot feldol
gozni. Tanítani mégis csak kell valamit és törekedni arra, hogy az 
órarendbe beállított gazdaságiam órát a lehető leghasznosabb munká
val tölthessük el s nivós legyen egyszerűségében is oktatásunk.

Kézikönyv hiányában magának a tanítónak kell a természeti-gaz
dasági tárgyak tanítási anyagát összegyűjtenie, m ert csak így lesz az 
előírt címekről mondanivalója. Ha m ár a közlendő anyagnak birtoká
ban vagyunk, akkor következik a tárgyi ismereteknek a  legalkalmasabb 
módszerrel történő átadása.

Mint minden tantárgyinak, úgy a gazdasági-természeti tárgyak ta
nításának is megvan a maga jellegzetes tanítási methodusa. Legtöké
letesebb módszer a beszéd- s értelemgyakorlatoknál követett eljárás.
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A zt pedig mondanom is felesleges, hogy gondoskodjunk megfelelő 
szemléltetésről. Sokszor egy rossz rajz többet használ a megértetés
nél, mint a legjobb szóbeli magyarázat.

Mielőtt hozzáfognánk a tanításhoz, helyesen cselekszünk, ha előre 
elkészítjük főbb vonásokban a kérdéses tanítási tétel vázlatát, a hazai 
szokások szerinti fokozatok betartásával. A  célkitűzésnél ne felejtsük 
el meghatározni, hogy milyen szempontból óhajtunk — a kínálkozó 
alkalom szerint — a tanítványok erkölcsére hatni. Sohase tévesszük 
szem elől a legújabb tantervnek ama kivánságát, hogy tanításunk fő
célja a gondolkodásra, gyakorlati tevékenységre szoktatás mellett az 
erkölcsi nevelés legyen.

Úgy gondolom, hogy nem végzek felesleges munkát, ha sorozato
san leközlöm a III. osztály (osztatlan iskolában a III.—IV. oszt.) 
számára megjelölt s az őszi hónapokban tanítandó anyagot ú. n. taní
tási tervezetekben. Ezen vázlatokban világosabban tudom megjelölni, 
hogy míképen képzelem el a természeti-gazdasági tárgyak tanítását. 
(Szemelvények cikkírónak a most készülő ,,Tanítási tervezetek" című 
könyvéből.)

őszi időszak.
ősszel érő gyümölcsök.
Első óra.
A besztercei szilváról.

Cél: Szemlélődésre szoktatás. A szílvagyümölcs szerkezete. Az 
egyes részek rendeltetésének megismertetése. Vallásos érzelmek fel- 
ébresztése.

I. E l ő k é s z í t é s .  1. Az előző anyag felújítása. (Itt elmarad, m ert 
az első órában tanítunk.) 2. Á t h i d a l á s  é s  a z  é r d e k l ő d é s  f e l k e l t é s e .  Az 
érdeklődés felébresztése történhetik egy kigondolt vagy valóban meg
történt eseménynek elmondása által. Példának leírok egy kigondolt 
és egy valószínű történetet:

Tegnap kisétáltam a faiskolába. Amint a szőlőhegy (szőlőskert) 
mellett elhaladtam, Kis Péterék szőlőjében láttam  három szilvafát, 
megrakva gyönyörű ére tt szilvával. A gazda bosszankodva szemlélte 
egyik fáját, mert két szép ágát letörte valaki a  szilva dézsmálása köz
ben. Elmondta nekem is nagy szomorúságát, alig tudtam  megvigasz
talni.

Miért szomorkodott Kis Péter? (Valószinű, hogy a gyermek azt 
feleli, mert ellopták a szilváját!) Mit sajnált azonban legjobban? (A 
letörött faágat.) Milyen ember az, aki lop? A  gyümölcsfa nagy kincs, 
azért nem csoda, hogy Kis Péter annyira sajnálta megrongált szilva
fáját. Most már egy-két kérdés feltevése után átmehetnénk új anyag 
közlésére, de még megemlítek egy másik eseményt és erre építem az 
egész tervezetemet:

A múlt héten künn voltunk az iskola kertjében s bizonyára em
lékeztek rá, hogy mit láttunk ottan? Nagy Erzsi meg y á r i Jóska ki
váncsiak voltak, hogy milyen is lehet az a sok mosolygó szilva a fán. 
Akkor én megígértem, hogy mindnyájan kaptok belőle, ha megérik, 
íme, annyi szilvát hoztam, ahányan vagytok. Most mindenki kap egyet 
s majd az óra végén megehetitek; előbb azért nem, m ert a szilvákról
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először tanulni fogunk. Lássátok, még tíz darab szilva fenn is m aradt, 
mivel négy tanuló hiányzik, hatot pedig a szemléltetéshez tettem félre. 
Ezeket azok kapják meg, akik legügyesebbek lesznek.

II. A n y a g k ö z l é s .  1. egység. Először megnevezzük a szilvát fajtá ja  
szerint. Miféle szilva ez? Leírom a címet a táblára: besztercei szilva. 
Figyeljétek meg, hogyan veszem ki a magvát? (Két új jam között ősz- 
szenyomom.) A mag könnyen elválik a húsos résztől, azért milyen 
szilvának nevezik? (Magvaválónak.) Melyik hónapban vagyunk most? 
(Szeptemberben.) Érett-e már a szilva? Miről ismeritek meg az érett
ségét? Milyen a színe? Leírom: színe kékesfekete. Egyik felét törül
jétek meg. A megtörült rész színét hasonlítsátok össze a másik: felé
vel. (Poros.) Ez a por a szilvának a hamva, az ú. n. viaszpor. Leírom: 
külsejét apró viaszpor lepi el.

A friss szilvát vízbe mártom, azután a pohárból kivéve, többeknek 
megmutatom. Vizes m aradt-e a szilva? Nagy András törüld meg a 
szilvádat és mártsd bele ebbe a pohár vízbe! Most is lepergett a viz? 
Tehát milyen m aradt a szilva? Most már talán meg tudjátok mondani, 
hogy miért van a szilvának hamva? Felírom: hamva megvédi a ned
vességtől.

2. egység. Vágjuk ketté a szilvát és figyeljük meg a részeit. Mi 
van a külsején? Milyen a héja? (Vékony.) Kinek van nagyon érett 
szilvája? Húzd le a héját. Mi van a héj a latt? (Húsos rész.) Milyen 
színű ez? (Sárga.) ízleljétek meg. Milyen íze van? Mit gondoltok, 
miért édes? (Cukor van benne.) Figyeljük meg, hogy mi van legbelül? 
(Mag.) Törjük fel a kezünkkel. Fel tudod-e törni? Miért nem? No, 
m ajd feltörünk egyet kalapáccsal. Mi esett ki belőle? (Az igazi mag.) 
Ami széttörött, mije az a magnak? Miért nem tudtad feltörni? (Ke
mény.) Ezt a részt csonthéjnak nevezzük, tehát a szilva milyen gyü
mölcs? (Csonthéjas.) Felírom a részeit: külső héj, húsos rész és a 
csonthéjas mag. Mire való a csonthéj? (Védi a magot, míg az ki nem 
csirázik.)

Ö s s z e f o g l a l á s .  A tanulók a táblára irt vázlat alapján — lehetőleg 
szabadon — elmondják, amit a szilváról tanultak, majd az érdemesek 
megkapják jutalmazásképen a felesleges számú szilvákat. Lakatos 
Imre, miért vagy olyan szomorú? (Tanító úr, kérem szépen, a szilvám 
kukacos.) Ezt a szomorú tapasztalatot egy későbbi tanítás keretében 
fel fogom újítani, most inkább erkölcsi szempontból használom fel és 
igyekezem kis tanítványomat megvigasztalni. Nagyon sajnállak, kis 
fiam, de már nincsen felesleges szilvám, hogy a férgeset kicserélhes
sem, pedig szívesen megtenném, mert tudom, hogy szegény ember az 
édesapád. Valamelyik jószívű tanulótársad m ajd mefelezi veled a 
maga szilváját.

F e l a d a t o k :  A következő órán írjátok le csendes foglalkozásként 
a szilváról tanultakat! Rajzoljátok bele a rajzfüzetetekbe a szilva ké
pét s majd holnap megmutatjátok! Form áljatok agyagból szilvát!

Második óra.
Az őszi barackról.
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Cél: Szemlélődésre szoktatás. Az egyes részek megismertetése. 
Hogyan védekezik a nedvesség káros hatása ellen? Vallásos érzés 
keltése. M értékletességre nevelés.

1. Előkészítés. 1. Az előző órán tanított anyag felújítása. Az ér?- 
telmesebb tanulók önállóan elmondják, amit a szilváról tanultak. 
Minthogy az osztály tömegét közepes- és gyengetehetségű gyermekek 
képezik, kisegítő kérdésekkel hozzuk emlékezetükbe a tanultakat. 
2. Áthidalás s az érdeklődés felkeltése. Az első term észetrajzi órán 
nemcsak tanultatok a szilváról, hanem meg is Ízleltétek. Jó volt-e a 
szilva, gyermekeim? Milyen gyümölcsök érnek még a szilvával egy 
időben? No lám, Takács Imre, milyen szép barackokat hoztál ozson- 
nára. Hány barackod van Imre? (12.) Csak nem akarod mind meg
enni? (Fele a kis húgomé,) Nagyon helyesen teszed, hogy nem eszed 
meg valamennyit, mert jóból is megárt a sok. Mi történik azzal, aki 
sokat eszik? (Elrontja a gyomrát.) Milyenek legyünk? (M értéklete
sek.) Én is hoztam ám valamit! Felmutatom. Mik ezek? Hány ba
rack van az asztalomon?

II. Új anyag közlése. 1. egység. Olyan meleg van most is, mint a 
nagy szünidőben? Mikor van a nagy szünidő? (Nyáron.) Hát most 
mi van? Ez a gyümölcs ősszel érik, azért milyen barack? Némelyik 
fajtá ja nyáron érik, milyen baraokfajta az? (Kajszinbarack.) Farkas 
Irén, ügyes rajzoló vagy. Rajzold le ezt a barackot a nagy táblára. 
Jól van. Valamit azonban mégis elfelejtettél lerajzolni. Figyeld meg 
jobban! Mi hiányzik a képről? (A kocsány.) Mire való ez? (Evvel 
függ a fán.) Milyen színű ez a barack? (Világoszöld.) Hát ez? Ha
sonlítsuk össze a szilvával! Melyik nagyobb? Milyen alakúak? A 
barack oldalán még valami feltűnőt látni. Figyeljétek meg, amit mu
tatok! Felirom: oldalán barázda húzódik végig.

2. egység. Egyik barackot kettévágom. Ugyanazon részeket lá t
juk rajta, mint a szilván. Sorold el a részeit! Vizsgáljuk meg a bőrét 
nagyítóval! Milyen? (Szőrös.) Hasonlítsd össze valami kelmével! 
(Olyan, mint a bársony.) Vizsgáljuk meg szabadszemmel! Látod-e 
most a szőröket? A jó Isten bölcsen gondoskodott róla. M indjárt 
meglátjátok, hogy miért terem tette a jó Isten szőrösnek. M ártsuk bele 
a vízbe! Most kiveszem a vízből és felmutatom. Lepergett róla a víz? 
Mit láttok ra jta?  (Gömböcskéket.) E gömböcskéket tűvel megszűröm, 
mi történik velük? (Szétpukkadnak,) Ebből azt látjuk, hogy levegő 
töltötte ki őket, tehát miféle gömböcskék ezek? (Levegőgömböcskék.) 
Hol keletkeznek? (A szőröcskék végein.) E levegőgömböcskék védik 
a gyümölcsöt. Hogyan? (Nem engedik a vizet hozzáférkőzní.)

Felmutatok egy hibás, megrepedt barackot. Mitől repedhetett meg 
ez a barack? (A nedvességtől.) Az imént azt tanultátok s még a táb
lára is felirtuk, hogy a bársonyos szőrözeten levegőgömböcskék tá 
madnak és nem engedik a vizet a héjhoz jutni. Hát akkor ez a barack 
miképen repedhetett meg a nedvességtől? (Valami azon a helyen meg
sértette s így fért hozzá a víz.) A  repedéses részt nem tanácsos meg
enni. Vájjon miért nem? (Rothadt.) Milyen a rothadt gyümölcs? 
(Egészségtelen.)
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3, egység. A  barack magva hasonló szerkezetű a szilváéhoz. 
Milyen termése van? (Csonthéjas.) Vedd ki ennek a magvát! Miféle 
fa jta ez, mivel a mag könnyen elvált a húsos résztől? (Magvaváló.) 
Itt van egy másik fajta. Vegyük ki a magvát! Nem sikerül. Milyen 
.fajta ez? (Duránci.) Jól figyeljétek meg a csonthéjat! Simának ta lá
lod? Mit látsz ra jta?  (Gödrös árkokat.) Törjünk fel egy magot! Ha
rapd  kétfelé a belét! Milyen ízű? (Keserű.) Ezt nem tanácsos meg
enni, mert mérges savat tartalm az. De a méregből okos emberek 
hasznos dolgot tudnak ám készíteni. Mit készítenek a barackmagból? 
(Orvosságot.)

Összefoglalás. A táblai vázlat alapján elm ondatjuk a tanultakat, 
esetleg még valamivel ki is egészítjük.

Feladatoki Ültessetek el a kertben néhány barackmagot s jelöl
jétek meg a helyet, hogy a jövő tavasszal megfigyelhessétek, mi törté
nik a magvakkal! Rajzoljatok a füzetetekbe barackot! írjá tok  le, amit 
a  barackról tudtok!

Tolnay Pál.

Két paedagógus.
Möszl Lajos — Weber Hugó.

Közli Koller István.
A paedagogia egyik iránya: a személyiség paedagógiája. Ha nem 

is tartozunk azok közé, akik minden módszert elvetnek, mégis mély 
meggyőződésünk, hogy a tanító és a tanár hatást növendékeire csak 
akkor fog gyakorolni, ha egyéniségét érvényesíti, ha lelkének ta rta l
mát közli növendékeivel, ha élő tudást ad, mert mi a legszebb hivatása 
az oktatásnak? Az, hogy az élesztő m ódjára erjedésbe hozzuk a nö
vendék lelkét, felkeltsük az érdeklődést a tudomány gyönyörei s ezzel 
együtt minden szép és nemes iránt, amit a világ és az élet tartalmaz. 
A  tanítás főcélja a tudományszomj felkeltése s úgyhíszem, mindenki 
velem együtt nagy hálával fog visszagondolni tánulóévei azon meste
reire, akik így fogták fel hivatásukat s akiknek életünknek azon 
boldog pillanatait köszönhetjük, amelyek gondolkodásunkat bizonyos 
irányba terelték s amelyek felkeltették érdeklődésünket a tudomány 
nagy problémái iránt s betekintést engedtek annak mélységeibe. Hadd 
említsem meg legalább neveiket azoknak, akik mint az én mestereim 
érdeklődésemet a mulandótól az el nem múló felé terelték; gondol
kodásomat, lelkemet megtermékenyítették, akiktől nemcsak gondol
kodásom, de egész életem irányt nyert s akik iránt az örök hála a 
lelkemben kiirthatatlan. Hanély Antal rajztanár, m ajd Beyer János 
voltak az elsők, akik a fejlődő gyermekiéleknek a tankönyveknél 
mélyebb betekintést engedtek a tudomány mélységeibe s először en
gedték megismernem a tudomány valódi gyönyöreit. Felsőlövőn Eben- 
spanger János, a legkiválóbb didakták egyike, vezetett be a paeda
gogia kérdéseibe. A paedagógíát ő szerettette meg velem nemcsak
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tanítása, de egyénisége által is. Jobb paedagógust, nemesebb lelkű 
tanárt még képzelni sem lehet. Tanulmányai és cikkei alapján, mi
után ezekhez a vakáció alatt hozzájuthattam, gondolatvilágával és 
egyéniségével egy terjedelmesebb dolgozatban szándékom még fog
lalkozni. Addig legyen elég néhány sor. Ugyancsak Felsőlövőn Mol
nár István dr. keltette fel érdeklődésemet a filozófia, elsősorban a 
természetfilozófia problémái iránt, míg Budapesten Pauler Ákos dr. 
filozófiatörténeti előadásaival vezetett be a filozófia rendszeres tanul
mányozásába s Herrmann Antal dr. a nyelvfilozófia kérdéseibe.

A személyiség paedagógiájának egyik legkimagaslóbb képviselő
jével foglalkoztak m ár e lap hasábjai: Kapi Gyula kivételes egyéni
ségével; ugyancsak ennek az elvnek — a személyiség paedagógiájá
nak — a megtestesítője volt az a két kiváló paedagogus, akikről a 
következőben akarunk szólani. Az egyik az én volt tanítóm, Möszl 
Lajos; a legkiválóbb tanítók egyike, akinek nemes, szelid lelkülete, 
kiváló tanítása, fenkölt gondolkodása s a növendékeivel való jó bá
násmódja bizonyára élénken él mindenkinek emlékezetében, akik őt 
ismerték. Steltzer Lajos után, aki az első tanítóm volt Kőszegen, az 
ő képe áll legélénkebben a lelkem előtt, ők  keltették fel bennem a 
vágyat a tanítói pálya iránt s így irányítói lettek életemnek. Möszl- 
ről megemlékezni alkalomszerű most Kapi Gyula síremlékének lelep
lezésével kapcsolatban, m ert Möszl Lajos volt egyúttal a soproni 
evang. tanítóképzőnek első választott paedagógiatanára, állását azon
ban csak egy évig tartotta meg, amely évben Kőszegre költözködött. 
A másik tanférfi, akiről a következőben megemlékezünk, szintén 
egyike a legkiválóbb tanférfiaknak: W eber Hugó, aki a felsőlövői 
tanítóképző-intézetnek 1860— 1876-ig volt főnöke és paedagógiatanára 
s akiről volt tanítványai ma is csak rajongással tudnak beszélni.

Lássuk régi írások alapján mindegyikének életét!
Midőn Möszl Lajosról a következőben megemlékezni akarok, te

szem azt azon ,,if.“ jelzésű cikk nyomán, amely róla a Kőszegről való 
távozása alkalmával a ,,Günser Anzeiger“ 1897. évi szeptember 18-iki 
számában megjelent. Ezen évben vonult ugyanis nyugdíjba s mint 
ilyen vejéhez, Tomka körtvélyesi evang, lelkészhez ment lakni. Ott 
halt meg 1898 december 9-én. Gazdag könyvtárának egy részét a 
felsőlövői evang. tanintézetek örökölték.

,,Néhány nap óta hiányzik egy férfi az iskola kathedrájáról — 
írja az említett német cikk távozása alkalmával —, aki 45 évig úgy 
töltötte be helyét, mint csak kevesen. A  paedagógusok mintaképe és 
a polgárság dísze volt. Sajnos, évek óta már csak erejének legnagyobb 
megfeszítésével tudta hivatását betölteni és csak állhatatos kötelesség
tudás és hivatásának végtelen szeretete tarto tta  még hivatalában. Ke
vesen vannak, akik annyira megérdemlik, hogy személyükkel foglal
kozzanak, mint Möszl Lajos, aki egész életét az emberiség javáért 
áldozta fel és szerénysége m ellett példája volt a törekvő, önzetlenül 
dolgozó polgároknak. Felejthetetlen lesz ő bizonyára mindazok előtt, 
akik ismerték. Általános tisztelet és nagyrabecsülés vette őt körül ki
váló paedagógiai tudása, a növendékekkel való szeretetteljes bánás-
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módja, a hivatásában való angyali türelem következtében és azon jó- 
lelküségénél fogva, amellyel mindenkivel szemben viseltetett, továbbá 
azon áldozatkész szereteténél fogva, amellyel egyháza javát állandóan 
szolgálta és szülővárosának fejlődését elősegítette.“

Hogy e sorok mennyire igazak, azt jó magam s mindazok, akik 
Möszl Lajost ismerték, csak megerősíthetik. Szelid lelkülete kiváló 
leánytanítónak avatta s midőn utóbbi éveiben fiúkat is kellett oktat
nia, nehezen tudott ebbe beletörődni. Utolsó éveiben gyakran nagy 
fejfájások gyötörték s igaza van a fenti soroknak, hogy csak nagy 
megerőltetéssel tudta hivatását teljesíteni; példásan teljesíteni, amint 
ő mindig szokta.

Möszl Lajos 1837 március 11-én született Kőszegen. Itt végezte 
elemi iskoláit, m ajd beiratkozott a Kőszegen ekkor fennállott evang. 
kisgimnáziumba. 1849-ben Felsőlövőre került az evang. tanítóképző
intézetbe, ahol tanulm ányait 1852-ben fényes eredménnyel végezte s 
tanítói oklevelet is nyert. Hogy mennyire bírta az igazgatóságnak bi
zalmát, m utatja az, hogy felkérték, miszerint az ottani algimnázium
ban és reáliskolában mint segédtanító működjék. Möszl elfogadta a 
meghívást s segédtanítói minőségben két évig tanított az evang. tan
intézetekben, míg meg nem választották 1854-ben C. Somorjára ren
des tanítónak, ahol négy évet töltött. 1858-ban választották meg a 
soproni evang. tanítóképző-intézethez rendes tanárrá, amely minőség
ben azonban csak egy évet töltött Sopronban, ő  volt a soproni evang. 
tanítóképző-intézet első rendes paedagógiatanára, akinek feladata volt 
egyúttal a növendékeket a tanítás gyakorlatába is bevezetni. Egy évi 
működése után követte szülővárosának hívását s elfoglalta a kőszegi 
evang, elemi iskolában állását, amelyet fáradhatatlan lelkesedéssel és 
munkakedvvel nyugdíjaztatásáig, 1897-ig töltött be. 1862-ben az 
evang. egyházközség orgonistává is megválasztotta s ismeretes, hogy 
ezen állását is mily odaadó hivatásérzettel szolgálta. A teljesen el
hanyagolt egyházi kart megújította és magas fokra emelte. Ugyan
ezen időben alapította Kőszegen az első férfidalkört (,,Concordia“) , 
amelynek élén húsz évig működött mint karmester. Midőn a vezetés
től megvált, az általa felvirágoztatott férfidalkör tiszteletbeli karmes
terré választotta.

Möszl Lajos irodalmi munkássága is nagy eredményeket tud fel
mutatni. Az általa szerkesztett daloskönyvek és énektanok az ország 
sok iskolájában használtattak s kiválóságuknál fogva a paedagógusok 
körében közkedveltségnek örvendtek; tanszerkiállításokon pedig több
ször kitüntetést nyertek. így Pécsett az aranyéremmel lettek kitün
tetve.

Kiváló, sokoldalú munkásságát honorálta 1892-ben az egyház- 
község, midőn igazgatóvá választotta. A polgárság pedig többizben 
tüntette ki azáltal, hogy a városi képviselőtestület tagjává választotta.

Nem hagyhatjuk felemlíés nélkül, hogy Möszl Lajos mint méhész 
is az egész országban ismeretes volt. A méhészet terén sok újítást is 
hozott létre, ami nevét ismertté tette Magyarországon kívül is. Ily 
irányú cikkei, amelyek különböző szaklapokban jelentek meg, idegen
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nyelvekre is lefordíttattak, méhészeti munkálkodásáért pedig ugyan
csak gyakran kitüntetésekben volt része. így az 1873. évi világkiállí
táson díszokmányt nyert, 1875-ben a budapesti méhészeti kiállításon 
25 forintot és egy érmet, 1872-ben Magyaróvárott elismerő oklevelet, 
1882-ben Budapesten az állami érmet, az 1885-iki országos kiállítás 
alkalmával a nagy kiállítási érmet, a méhészek 37-ik vándorgyűlésén 
(Budapest) díszoklevelet, hasonlóképen 1894-ben Bécsben, végre a 
milléniumi kiállítás alkalmával (1896) a kiállítási érmet. Mint tanító 
a felső osztályokat tanította és midőn nyugdíjba vonult, a miniszter 
is elismerő okirattal tüntette ki.

íme hazánk egyik legkiválóbb tanítójának az életrajza, akinek 
emléke bizonyára több olvasónk lelkében él s aki megérdemli azt, 
hogy, ha csak e szerény megemlékezéssel is, megakadályozzuk azt, 
hogy teljesen elfelejtsék.

Hasonlóképen áll ez Weber Hugóra is. Ebenspanger János, a felső
lövői tanintézetek néhai tanára, több helyt irt W eber Hugóról, mi a 
következőben azt a megemlékezését követjük, amelyet „Népiskola — 
Volksschule“ című lapjának 1889. október 10-iki számában németül 
Weber halálának tizedik évfordulója alkalmával irt.

Azt írja Ebenspanger: „Weber a szerénységet illetőleg az iskolá
val versenyzett, azért kevesen ismerték. Sokan azonban, akik ezen 
szerény fellépése dacára a kiváló férfiút személyesen ismerték, szent 
kegyelettel ragaszkodnak hozzá ma is és szívükben a hálás szeretet
nek és tiszteletnek el nem múló érzelmével gondolnak reá.“

Weber Hugó, a felsőlövői tanítóképző-intézetnek volt főnöke és 
a tanintézetek tanára, 1832-ben november 1-én született Karlsruhe- 
ban, Porosz-Sziléziában. A tyja tanító volt s ő is ezt a pályát választá. 
Miután a münsterbergi tanítóképző-intézetet elvégezte, ziegenhalsi ta 
nító lett, m ajd gyakorlóiskolai tanító a münsterbergi tanítóképző
intézetben, utána tanító Kattowitzben, végre tanár és a tanítóképző
intézet főnöke Felsőlövőn. 1860-ban jött Magyarországba s közel 16 
éven át szolgálta híven és buzgósággal a hazai tanítóképzést. Már 
elismerést érdemel, ha valaki ennyi éven á t hű kötelességteljesítéssel 
működik nyilvános szolgálatban, ha pedig valaki oly áldással szolgál, 
mint Weber, úgy azt elfelejteni nem szabad. Hogy pedig mily áldás
sal működött, azt bizonyítják mindazok, akik tanúi voltak hivatalos 
tevékenységének, elsősorban azok, akik általa küldettek ki Ausztria- 
Magyarország minden részébe, hogy az igazi s helyes oktatás és a bol
dogulást szolgáló nevelés érdekében apostolkodjanak, továbbá azok, 
akik e tanítók gyümölcseiben látták mesterük gyümölcseit.

Áldásos tevékenységétől ragadta el a könyörtelen halál túlkorán, 
midőn 1876-ban a régi hazájában látogatóban volt. Fájdalm asan jaj- 
dult fel közel és távol sok szív, midőn W eber haláláról a szomorú hír 
Felsőlövőre érkezett. Miként Wimmernél, úgy Webernél is szükséges
nek tartották, emlékét külsőleg is megőrizni. Elsősorban tanítványai 
és barátai körében gyűjtést rendeztek azzal a céllal, hogy Weber arc
képét fessék meg. Az arckép azóta diszíti az intézet tanári szobáját, 
m ajd pedig „W eber-ösztöndíj“ alapíttatott, amelynek kam atait Weber
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özvegye, fia és a tanítóképző növendékei élvezték s élvezik valószínű
leg ma is. Az arckép megfestéséhez az ösztönt Graf Lajos, Bécsben 
működő tanítványa adta s ő buzgólkodott leginkább a gyűjtés alkal
mával is, A  „W eber-ösztöndíj“ érdekében  periig a következő tan ít
ványai fáradoztak: Bruckner (Gálos), Ebenspanger (Felsőlövő), 
Frühwirth Samu (Pozsony), Kropf (Bécsújhely), Knöbel Mihály (Fel
sőlövő), Kurz Sámuel (Budapest), Kund Vilmos (Sopron), Leyrer J á 
nos (Edeháza), Lux Ede (Budapest), Möszl Károly árvaatya (Sopron), 
Neubauer János volt tanár, m ajd igazgató (Felsőlövő), Philipp János 
(Igló), Posch Lajos (Sopron), Putz Mihály (Rajka, m ajd Pozsony), 
Schranz Mihály (Sopron), Spángel (Dobsina) és Weiss (Pancsova),

W eber Hugó, habár külföldi volt, mégis második hazájának tekin
tette M agyarországot és növendékeit hazánk iránti igazi ragaszko
dásra, a legmélyebb hazaszeretetre buzdította és nevelte, A paeda- 
gógiai erények sokasága volt meg Weberben: magas, általános kép
zettség, egyetemes tudás, mester a tanítás és nevelés terén, és ritkán 
képes valaki úgy fegyelmet tartani, mint azt ő tudta. Emellett önzet
len buzgóság, nemes s igazi szívj óság s a túlzásig menő szerénység 
jellemezték. Kitünően tudta tanítványait a továbbképzésre buzdítani 
és ezirányban vezetni s úgy bánt velük, hogy már a képezdében bizo
nyos szabadságot engedett, ami azonban nem volt fegyelmezetlenség; 
így növendékei fokozatosan hozzászoktak az élet szabadságához, 
amely körülményt sok képzőintézetben még ma sem méltányolnak 
kellőképen, -Úgy fejlődtek az ő vezetésével tanítványai, mintha ma
guktól fejlődtek volna azzá, amivé váltak, ő  volt a nap, amely min
dent megtermékenyített. Ezért aztán tanítványai valósággal rajong
tak is érte.

Weber 1876 október 14-én halt meg; október 22-én emlékére Fel
sőlövőn gyászistentiszteletet tartottak, amelyen Stettner Gyula, akkori 
igazgató, tarto tta a gyászbeszédet és m éltatta az elhú'nytnak érdemeit, 
aki minden erejét, ereje legjavát a tanintézeteknek szentelte.

Tudjuk, hogy Magyarország Németországgal mindig benső kap
csolatban volt. Németek bevándorlása, továbbá azáltal, hogy ifjaink 
német egyetemeket látogatnak, Németország minden kulturális szív
verése Magyarországon is lelte visszhangját. Elég, ha a nevelés tör
ténetéből csak a reformációra, Sturmra, Tirotzendorfra, Comeniusra, 
Franckere, Felbigerre, Pestalozzira, Diesterwegre, Fröbelre hivatko
zunk, az újabb paedagógiából pedig Kehrre, Dittesre, LIerbartra, 
Stoyra, Zillerre, Reinre stb.

W eber is egy bizonyos paedagógiai irány képviselője volt. Az ő 
korában Münsterbergben az ú. n. regulativák uralkodtak s kezdetben 
Felsőlövőn is ezek szellemében tanított. Ezek Poroszországban 1851 
október 1-é'n, 2-án és 3-án jelentek meg. Az első a tanítóképzést, a 
második ennek előképzettségét, a harmadik a népiskolai tanítást sza
bályozta. Mintául szolgált az egyosztályú elemi iskola; a cél pedig 
az volt, hegy mindig csak a legfontosabb taníttassék és minden feles
leges kiküszöböltessék, a tanítóképzők tanításánál is. Az osztatlan 
népiskola tananyaga volt még a képzőkben is követelmény. Ha az
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egyes képzők — mint pl. a weissenfelsi is (amelynek Schorn volt ki
váló tanára) — nem tették volna túl magukat e szabályrendeleteken, 
bizonyára nem a fejlődést, hanem a visszafejlődést és megállást szol
gálták volna, Tekintve a regulativákat, hol van ehhez viszonyítva 
Németország ma, amidőn Jénában, Lipcsében, Kiéiben, Hamburgban 
az egyetemeken és a hozzájuk csatolt paedagógiai intézetekben, Po
roszországban pedig paedagógiai akadémiákban képezik az elemi is
kolai tanítókat! Hazánkban is azóta ötévi képzés van és ideálnak min
denki a főiskolai tanítóképzést kell, hogy tartsa, aki nem akar szűk
keblű lenni a tanítósággal szemben. W eber a regulativákat csak any- 
nyibaú tartotta irányadónak, hogy bölcs m értéktartásra nevelte nö
vendékeit. Miután emellett lelkűkbe ültette a magasabb képzés felé 
való törekvést, bő áldást vetett, A szabadságnak és hazánknak a 
szabadságot előmozdító levegője alatt így mássá vált Weber kezében 
a regulativák paedagógiája, mint amilyen az Poroszországban volt. 
Nem szolgálta a tanítóság szellemi elnyomását. Kezdetben Felsőlövőn 
a regulativák kiszorították a Pestalozzi-irányt,, de csakhamar ismét 
meghonosodik az anthropológia, a logika, a lélektan és a nevelés- 
történet tanítása, sőt a regulativák nagy ellenségét, Diesterweget, kü
lönös dicsérettel és méltatással emelik ki,

W ebert valóban méltányolni — mondja Ebenspanger — csak az 
képes, aki lábainál ült, aki tanítványa volt. A „született iskolamester“ 
benne öltött testet. Világos tanítása és nyugodt fegyelemtartása im
ponált s szavak nélkül is azt mondták tanítványainak: M enjetek és 
cselekedjetek hasonlóképen. És sokan voltak, kik így is cselekedtek.

Mondjuk-e meg még azt is, hogy milyen volt W eber mint ember? 
Az iskolán kívül másra nem igen volt kapható. A társaságot nem 
szerette s legszívesebben egyedül volt. Ámde, ha összekerült embe
rekkel, akkor megnyerőén szeretetreméltó tudott lenni.

Tanítványai közül Sopronban tudtom szerint jelenleg még ketten 
vannak: Schranz Mihály és Posch Lajos nyug. evang. igazgató-tanítók.

Arról, hogy tanítványai még ma is rajongással beszélnek Weber 
Hugóról, személyesen is meggyőződtem apósom révén, ki szintén ta
nítványa volt s W ebert az itteni képhez hasonlóan jellemezte.

Olvasóink pedig, akik e kevéssé ismert nagy paedagógussal még 
csak most ismerkedtek meg, bizonyára nem fogják tőle megvonni tisz
teletüket, kegyeletüket; m indnyájan pedig követni akarjuk iskoláink 
áldásos fejlődése céljából elvét, amely szerint m értéktartásban látszik 
meg a mester. (In weiser Beschränkung zeigt sich der Meister.)

Előadás egy szülői értekezleten.
Tartotta: Krug Lajos.

(F olytatás.)

Persze az elinalt pajtásaink időközben hazaérkeztek és fel
verték az egész utcát, A Krug Lajcsit és Kádár Lajcsit megeszi 
egy nagy madár fönt az erdőben. Lett erre nagy ribiilió! Mikor
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aztán véresen és összetépve a városhoz közeledtünk, egy ember
tömeget láttunk felénk rohanni, élén Kádár bácsival. Ekkor valami 
szorongó érzés szállt belénk, mintha valami nagy bűnt követtünk 
volna el. Mi lesz ebből ? Hát az lett belőle, hogy Kádár bácsi a 
szerencsés viszontlátás örömére előbb a szerelmetes fiacskáját 
ütötte nyakon, azután pedig én ütöttem az arcomat a tenyeréhez.

Zsákmányunkat a katonai reáliskola parancsnoka két ezüst 
forinton megszerezte és kitömette s noha ez a váratlan .kereset 
a szülőket némileg kibékítette (mert új kalapot vehettünk rajta) 
— és pajtásaink közt harci dicsőségünk oly nagy respektusí keltett, 
hogy már egyik sem mert verekedni: szegény édes an^ám azért 
sehogy sem tudott megnyugodni és a legsötétebb színekben 
látta jövőmet.

Egy másik alkalommal pedig az történt, hogy épen karácsony 
napján a Jézuskától kapott szép vadászruhánkban kimentünk a 
patakra jeget úsztatni. Ez a mulatság abból állott, hogy a partról 
nagyobb jégtáblát fészítettünk le és azon állva, rúddal toltuk a 
szabad víz közepébe és úgy úsztattunk vele alá. Vígan ment a dolog. 
A komával együtt sikerült egy nagyobb táblát most is lefeszíte
nünk és mi indián csatakiáltásokat hallatva, úsztattunk rajta le
felé, integetve a parton utánunk futó pajtásoknak. De akkor egy 
kis baj történt. Az ugyanis, hogy a hidat nem vettük észre idejé
ben, nekimentünk egyik kiálló oszlopának és mi derékig bele
estünk a vízbe. Nagynehezen kikecmeregtünk a nem óhajtott für
dőből, de nem mertünk mindjárt hazamenni. Mikor a ruha azon
ban zörögni kezdett rajtunk, mégis csak haza óvakodtunk. Halálra 
rémült mamám elsőben leszedte rólam úgy ahogy tudta, a rám
fagyott ruhát, aztán elővette a sarokból a nádihegedűt és az ész
nek ellenkező pólusán alaposan kipengetíe rajtam Szí. Dávid 
nótáját, — aztán ágyba dugott, rámrakotl két dunnát, a fejemet 
vastag kendőbe' csavarta, a hátamra és talpamra tüzes téglát 
rakott és két napon át annyi forró pipitérteát itatott velem, hogy 
még ma is meg van az íze a számban és inkább nyelnék kocsi
kenőcsöt, semhogy kamillát innék.

Világos, hogy az ilyen gyerek már csak az ördög kiszemelt 
pecsenyéje lehet és szegény mama vigasztalatlan maradt. A törté
nelmi hűség kedvéért meg kell említenem, hogy Lajos komám 
sem lehetett valami irigylendő helyzetben. Nem szép bevallani, 
de igaz, hogy benső elégtétellel hallgattam Lajcsi hangos sival- 
kodását és erős javulási fogadkozásait, miközben édes atyja el
járatta vele is a kállai kettőst.

Még egy ránk nézve súlyos következményekkel járó esemény
ről kell megemlékeznem. A mi osztályunk az emeleten volt. 
Gyönyörűen esett a hó. A kóválygó pelyhek tündérszép látványa 
megkapta lelkemet. Eszem nem is volt a tanításnál. A tanító ur 
már kétszer figyelmeztetett, mikor harmadszor is rajta csípett, 
hogy nem előadásában, hanem a természet játékában gyönyör
ködöm, bezárással büntetett. Tanítás után többen kuksoltunk hason-



szőrűek az osztályban, akiket a tanító bácsi szives vendégszere
tete ott marasztalt. Eluntuk magunkat. Ekkor az ablak párkányán 
összegyűlt hóból labdát csináltunk és a verebeket dobáltuk. Szeren
csétlenségemre épen akkor ment arra a polgármester ur és az 
én hógolyóm nem a verebet, hanem az ő cilinderét találta el. Ez 
volt az első és utolsó összeütközésem a politikai hatósággal. 
Vártam kivégeztetésemet. Ez ugyan nem történt meg, de nem 
szívesen emlékezem vissza arra, ami akkor történt és azért inkább 
fátyolt borítok gyermekkori multam ezen fájdalmas emlékére.

Mindezek a dolgok ugyebár indokolttá tették édes anyám 
szemében a íegkérlelhetetlenebb szigort. És ugyebár az is csak 
természetes, hogy én később mint tanító, saját gyermekkori tetteim 
szemüvegén át néztem a gondjaimra bízott növendékek visel
kedését és hogy talán épen azért tudtam azután igazságos bírá- 
juk is lenni.

A tanítóval szemben nekem otthon sohasem volt igazam. Az 
iskolában történtekről, különösen ha én voltam a szenvedő 
alany, nekem hűségesen bekellett számolnom. Iskolakerülésről, 
leckeletagadásról, vagy egyéb nekem kellemetlen dolognak eltit
kolásáról szó sem lehetett. Tanítónknak az volt a rossz szokása, 
hogy nehéz esetekben cédulát küldött velünk haza azzal a kére
lemmel, hogy ne adjanak ebédet. Hát nem is kaptam, ha ilyen 
cédulát kellett otthon prezentálnom, sőt megcselekedte azt szegény 
jó mamám máskor is, ha rászolgáltam és tetézte büntetésemet 
azzal, hogy akkor kedvenc ételemet főzte, omlós íöpöríyűs haj- 
dinastercet és gombás-tejfeles levest. Ilyenkor is rendesen kitette 
az asztalra az én terítékemet, de nekem a kuckóban volt a 
helyem, onnan kellett néznem térdepelve, mint fogyasztják a 
többiek a finom ételt. És csak több órai koplalás és őszinte 
vezeklés után kaptam ki én is a részemet.

Isten ments, hogy otthon a tanítóra mertem volna panasz
kodni, mert mamám meg volt arról győződve, ha kikaptam, egész 
bizonnyal rászolgáltam. De hallgattam is ám, mint a dinnye a 
fűben és csak akkor tartottam magam mellett védőbeszédet, ha 
egyik-másik pajtásom elárult. Édes anyám havonként el szokott 
menni a tanítómhoz, hogy magaviseletem és haladásom iránt 
érdeklődjék. Ilyenkor nem jól éreztem magam. Igen fészkelődtem, 
ha mamám ünneplőbe öltözött és tiszteletet parancsoló selyem- 
szallagos fekete főkötőjét is feltette. Ezek az expedíciók az ellen
séges táborba, dobogásba hozták szívemet, mert ha lelkiisme- 
reíem nem volt egészen tiszta, én is felsóhajtottam a tejes
köcsöggel felborult cigánygyerekkel: „Bárcsak meg volnék már 
verve!“ — Hivatkozhattam én akkor tanukra, kik készek lettek 
volna ártatlanságom mellett bizonygatni, anyámat nem tudtam 
volna arról meggyőzni, hogy a tanító ur csupa kedvtelésből, vagy 
tévedésből porolja ki a nadrággal együtt ártatlan fiacskáját. Anyám 
azt vallotta: aki gyermekét igazán szereti, meg is fenyíti. Eljárása 
talán spártainak látszik, pedig csak bölcs és a leghelyénvalóbb 
volt. Legyen áldott még haló poraiban is!

79



80

Mert ha édes anyám nem karöltve haladt volna az iskolával, 
ha a tanítónak minden intézkedését nem fogadta volna el gon
dolkodás nélkül, ha nem hitte volna meggyőződéssel, hogy 
mindez csak javamra szolgál amit az iskola kiván, ki tudja hová 
vitt volna engem túláradó temperamentumom! A tanító szava 
bírálat tárgyát azért nem képezhette, mert az iskola rendelkezése 
szent volt előtte. Ő nem tett úgy, mint sok hiúságában negsértett 
szülő, ki meg van arról győződve, hogy az ő gyermekénél szebb 
okosabb, kedvesebb, kifogástalanabb nincs a föld hátán. A vá 
rakozásában csalódott szülő akárhányszor részrehajlással, el
fogultsággal, talán megvesztegetéssel is vádolja a tanítót, ha a 
tanító azokat az erényeket és fényes tehetségeket nem fedezi 
fel a gyermekben és a bizonyítvány mást jelez, mint amit vártak. 
Nem tett úgy, mint sok oktalan szülő, hogy feltétlenül hisz kedvenc
kéjének s ha az valami hazugsággal szépíti bűnét, nem győződik 
meg előbb arról, hogy a valóságnak megfelel-e az, amit a kis 
drága mond, — hanem a legszemenszedettebb ocsmányságokkal 
illeti a tanító személyét elkényeztetett gyermeke előtt, vagy ráront 
a tanítóra és a legsértőbb kifejezésekkel gyalázza. Az ilyen szülő 
lélekgyilkos munkát végez és ennek elsírandó áldozata saját 
magzata lesz. (Folytatjuk.)

Uj tanügyi lap
Az ág. hitv. evang. és református országos tanáregyesületek 

„Protestáns Tanügyi Szemle“ címén tanügyi lapot indítottak, 
mely e két egyesületnek egyúttal hivatalos közlönye is. Az uj 
folyóirat gazdag és élénk tartalmával igen előnyösen mutatkozik 
be. írógárdáját neves tanáremberek soraiból verbuválja. Főszer
kesztője-Boross Káróly, felelős szerkesztője Szelényi Ödön. Már 
e két névből is lehet a lap magas nívójára következtetni. A be
köszöntőben a szerkesztők a református és evangélikus tanár
ság szervezésének szükséges voltáról értekeznek. Szigethy Lajos 
pedig „Érdeklődés“ cimü cikkében sok igazságot mond és kü
lönösen a szakszerű ellenőrzés félszegségeit ostorozza és azon 
reménységének is ad kifejezést, hogy a jövőben a tanárok és 
tanítók is a számarányuknak megfelelő képviselethez jutnak az 
egyházkormányzat összes fokozataiban.

Melegen köszöntjük uj laptársunkat!

Meghívó
a soproni evang. tanítóképző-intézet hősi emléktáblájának felavató 
ünnepélyére. A felavatást főtisztelendő és méltóságos Kapi Béla püs
pök úr*végzi. Az ünnepély Ideje: f. é. május 26. d. e. 10 óra. A ta
nító kartársakat és a szives érdeklődőket ezen az úton is tisztelettel 
és szeretettel meghívja az intézet igazgatósága és az Evangélikus 
Népiskola szerkesztősége.



Megjelent
az evangélikus népiskolák egyet
len olvasó- és t ankönyvének

új kiadása!
KAPI GYULA -  PAPP JÓZSEF

O L V A S Ó - É S  TA N K Ö N Y V
az elemi iskola II. osztálya számára.

összeállította:

Kapi Béla Papp József
püspök. ny. tanítóképző-intézeti igazgató.

E közkedvelt és általánosan elterjedt könyvnek az új 
tantervhez alkalmazott kiadása 134 szebbnél szebb olvas
mányt és 30 bibliai történetet tartalmaz. Az olvasmányi 
részt Garay Ákos számos eredeti rajza ékesíti. A bib
liai történetekhez Péczeli Antal rajzolt áhitatot keltő, 

művészi illusztrációkat.
Kapi Gyula — Papp József új köntösben megjelent 
hasznos és értékes olvasó- és tankönyvéből a kiadó 
készségesen küld mutatványpéldányt bevezetés céljából.

A további kötetek gyors egy
másutánban jelennek meg.

Franklin-Társulat
Budapest, IV., Egyetem u. 4.
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EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZET ÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦♦♦

X X X I I I .  ÉVFOLYAM 6 .  SZÁM 
1927. É V I J U N I U S  H Ó

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTKJ-ROM WALTER NYOMD A-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Mezőböróny. A II. kér. ev. egyház tantestületét jóleső meleg érzéssel 

üdvözlőm előfizetőink táborában. Még megérem, hogy valóban „acies bene ordi
nata“ sorakozik hátam mögé ! A lapfenntartásra küldött 1 pengőt is hálásan kö
szönöm.

Hanzmann Károly egyházkerületi népiskolai bizottsági elnök úr azon 
kikötéssel, hogy ki nem szerkesztem, lapfenntartásra 10 pengőt adott át. Szót fo
gadok. Nem szerkesztem ki, csak szívből köszönöm. Ez pedig illik.

Kiss Lajos, Magyarkeresztúr. 2 pengődnek pengése kellemes muzsika 
vala a lapkiadó zeneértő fülének. Az Isten tartsa meg jó szobásodat!

Budapest. A  tantestület nyolc tagjának egész évre történt előfizetését 
köszönettel nyugtatom. Ezt a példát kellene valamenyi nagyobb testületnek 
követnie !

B. János. Kíméletesebben már nem közölhette volna velem a kellemetlen 
hírt. Az egyszeri diák is ilyen formán tudatta szüleivel, hogy megbukot: „Vizs 
gám fényesen sikerült. Tanáraim el vannak ragadtatva és azt kívánják, hogy 
szeptemberben ismételjem!“

S—n D. Cikke nem igen illik folyóiratunkba. Az alkoholizmus káros hatá
sáról újat, legalább olyant, amit az olvasó már nem tudna, nem mond. Arra a 
kérdésre pedig: „Mi lenne akkor, ha minden alkokolt beleöntenének a ten
gerbe? — Bornemissza Bálint azt felelhetné: „Akkor mindnyájan megtanulnánk 
úszni!“

Halász B ezSŐ . Jó szándékát könnyen félremagyarázhatnák. Igenis, van
nak, akikre büszkén feltekinthetünk, akik előtt tisztelettel és szeretettel meghajo
lunk, de azért mégis: k e r ü l j ü n k  m i n d e n  s z e m é l y i  k u l t u s z t !

Mészáros Imre. Azt írja, nem ismeri közelebbről Sopront és szeretné 
tudni, születtek-e ott nagy férfiak?

Nem, mindig csak kisgyermekek!
A soproni tanítóképző elesett hőseinek emléktáblájára

még a következő adományok folytak b e : Vitéz Szíj Gyula 4, Hajas Dénes 3, 
Szabó Dezső 2, Dann György 4, Hettlinger Gusztáv 4, Ihász Sándor 8, Gönye 
Dezső 10, Szabó Lajos 8, Koch János (Koch Henrik hősi halottnak atyja) 3-50, 
Tischler Andrásné (Havas Ferenc hősi halottnak anyja) 8, özv. Bakó Sámuelné 
(Bakó Sámuel hősi halottnak anyja) 2-50, Lahmann György 5, Kalma Pál 5, 
Dex Ferenc 5, Grósz János 5, özv. Windt Józsefné 5, Dőbrentey Irén 5, Jákobéi 
Margit 5, Jákobéi Erzsébet 5, Szabó István 5, az Országos Evangélikus Tanító- 
egyesület 40 és a soproni tanítóképző ifjúsága 26 P 40 f.

Üdülőházra. A szarvasi tantestület 32’>2, Feiler Jenő 9*52, Kiszely Já
nos eladott „Bibliai történetek“ után 40, Lahmann György, Kalma Pál, Dex 
Ferenc, Grósz János, özv. Windt Józsefné, Dőbrentey Irén, Jákobéi Margit és 
Jákobéi Erzsébet egyenként 10,  ̂ összesen 80 pengő. Befolyt eddig : 2*253 P 
82 f. Hát még mindig csak csöppen! Kartársak, fordítsatok már egyszer a 
csapon, hadd csurranjon !
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Jegyzőkönyv
az „Ág. Hitv. Evang. Tanítók Országos Egyesülete“ választmá
nyának 1927. évi április hó 11-én d. u. 3 órakor Budapesten, a 
Tanítók Házában megtartott gyűléséről. Jelen van: Krug Lajos, 
elnök, Uhrin Károly és Perényi Rezső alelnökök, Reichel Lajos, 
jegyző, Kiszely János, pénztáros, Kimer Gusztáv, Fabriczy Pál, 
Kemény Péter, Bérezés Lajos, Benedek Vince, Grieszhaber E. 
Henrik, Tolnai Pál, Szombath Ernő, Bartal Béla, Róth Kálmán, 
Országh József, Darida Károly választmányi tagok.

Elnök üdvözli a megjelenteket, a gyűlést megnyitja, a jegyző
könyv vezetésére Reichel Lajost, hitelesítésére Szombath Ernőt 
és Darida Károlyt kéri fel.

1. Elnök előadja, hogy a választmányi gyűlés tárgya az üdülő
ház létesítésének előkészítése s az ezzel kapcsolatban szüksé
ges intézkedések megtétele. Ismerteti a módozatokat, melyek az 
egyesületnek e céljának elérésében rendelkezésére állanak. — 
Előadja, 1. hogy az 1926. évi, Sopronban megtartott közgyűlés 
az evang. tanítok jóléti intézményeinek létesítése céljából két éven 
át fizetendő havi 80 filléres személyenkénti járulékot állapított 
meg. 2. jelenti, hogy az ev. tanítók jóléti intézményeinek kezde
ményezőjével, Szombath Ernővel egy röpiratot szerkesztett, me
lyet az ország összes evang. tanítóságának megküldött s hogy 
ezen röpiratban a jóléti intézmények támogatására s egy, Szombath 
Ernő kartársunk által megírt színdarab előadására vonatkozólag 
intézett felhívást. — 3. jelenti, hogy a Magyar-Hollandi-Biztosííó 
Részvénytársasággal szerződést kötött, mely anyagilag az egye
sületet nem köti, de mindazoknak az egyesületi tagtársaknak, 
akik a társulat képviseletét vállalják, biztosításokat kötnek, va gy  
c s a k  k ö z v e t í t e n e k ,  a következő jutalékot fogja megtéríteni:

Az életbiztosítások tőkeösszege után az első évben, a díjfi
zetések arányában és időpontjában 25%-, szóval kettő és fél 
százalék szerzési jutalékot, mely jutalék azonban az évi dij 
62 5%-ónál többet nem tehet ki.

A legalább hat éves tartamra kötött tűz- és betörésbiztosítá
sok első éves tiszta dija után 30%, a nagy átalány és cséplőbiz
tosítások után pedig 25% a szerzési, vagy k ö z v e t í t ő i  jutalék. 
Rövidebb időtartam esetén, valamint a biztosítások második évé
től kezdődőleg, behajtási jutalék címén, a tiszta dij 15%-a a ju
talék. Jégbiztosítások tiszta dija után 7% a jutalék. A tagoknak 
koncedált jutalékokon kívül, az üdülőház és egyéb jóléti intéz
ményeink részére a következő felüljutalékokat ajánlja fel a tár
sulat: az életbiztosítások tőkeösszege után az első évben, a díj
fizetések arányában és időpontjában 1%-t;  a legalább hat éves 
tartamra kötött tűz és betörésbiztosítások első éves tiszta dija 
után 10%-t, mig a biztosítások következő éveiben a tiszta dij 
után 2‘5% -t; a jégbiztosítások tiszta dija után 3%-t. —*)

*) Ezen a réven nem milliókat, hanem miliárdokat szerezhetünk könnyű szerrel 
jóléti intézményeinknek.
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A választmány elnöknek a Magyar-Hollandi Társa
sággal kötött szerződését örömmel veszi tudomásul, 
— azt elfogadja és a nemes ügyre való tekintettel fel
szólítja az egysület összes tagjait a társulat képvisele
tének vállalására, mivel ez a tőkeszerzésnek legköny- 
nyebb módja és jóléti intézményeink létesítéséhez ve
zető legbiztosabb útja.

4. Elnök jelenti, hogy tárgyalt a AT K. Egyetemi Nyomda 
igazgatóságával és Czakó államtitkár úrral és sikerült neki ezen 
a réven 500 pengőt biztosítania az üdülőház céljaira

A választmány köszönettel tudomásul veszi.
5. Elnök jelenti továbbá, hogy már 1926. évi október 1-én 

kérvényt adott be a népjóléti miniszter úrhoz a balatoni üdülő
ház ügyében. Az eredmény azonban negativ volt.

Ez természetesen nem riasztja vissza a kérés megismétlésétől, 
már azért sem, mivel azóta lényeges változás állott be a kormány 
felfogásában, amint azt a református testvérekkel szemben tanú
sított magatartás példáján világosan látjuk.

Elnök felolvassa a m. kir. népjóléti miniszterhez felterjesz
tendő ujabbi kérvényét,

melyhez a választmány egészében hozzá járul és annak 
küldöttség utján, a miniszter ur kezéhez való juttatását 
elhatározza.*)

6. Elnök tárgyalt az összes könyvkiadókkal, hogy az evang. 
népiskolák részére szállított könyvek után 13%-t készpénzben 
fizessenek ki.

A választmány ezzel kapcsolatban felkéri elnököt, 
intézzen oly értelmű felszólítást a könyvkiadókhoz, hogy 
mindazoknak |az árusító kartársaknak, akik könyvke
reskedés hiányában, a könyveket maguk rendelik és 
maguk adják el, 23-%t biztosítsanak; a kartársak pe
dig ezen jutalékot jóléti intézményeinknek engedjék át.

7. Uhrin Károly alelnök javasolja, hogy minden egyházme
gyei tanítóegyesület vállaljon egy-egy szobát. A szobaalapitvány 
1600 pengőben állapíttassák meg.

A választmány hozzájárul; — a szobaalapítvány 
összegét 1600 pengőben állapítja meg, azzal a megszo
rítással, hogy azok a tagok, akik a szobaalapítvány lé
tesítéséhez hozzá járulnak, a személyi járandóságok 
fizetése alól mentesítessenek.

8. Kiszely János a cél érdekében szükségesnek tartja, hogy 
a kartársak necsak a könyvek, hanem egyébb tanszerek árusítá
sából befolyó jövedelmet is jóléti intézményeink felállítására és 
fentartására fordítsák. Kívánja továbbá, hogy az egyházmegyei 
elnökök gyűléseik alkalmával szedjék be a kartársaktól a havi 
80 fillért és a tagsági díjakat.

*) Megtörtént. A fölterjesztést május havi számunkban közöltük.
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A választmány ilyen értelemben határoz.
9. Szombath Ernő indítványára, ki a Balaton mellékí viszo

nyokat jól ismeri, a választmány, a közgyűlés utólagos jóváha
gyása reményében

Balatonalmádi mellett dönt s ott óhajtja felépíteni üdü
lőházát.

10. Darida Károly javasolja, hogy az üdülőház kérdését 
mindaddig napirenden tartsuk, mig meg nem valósíthatjuk. Az 
összes egyesületek tűzzék ki állandóan napirendre és gondos
kodjanak alkalmas előadókról, akik ismertetik a kérdést és 
annak a fontosságáról, dönthetetlen érveléssel, meg tudják győz
ni még a közönbös kartársakat is.

Javasolja továbbá, hogy amint 5000 pengő együtt van, azonnal 
lépjünk a cselekvés terére, — mert csak akkor ragadhatjuk ma
gunkkal a némán és tétlenül várakozókat, ha már valami szerze
ményre tudunk rámutatni.

A választmány Darida indítványait egyhangúlag el
fogadja.

11. Grieszhaber E. H. a Franklin cégre hivja fel a választ
mány figyelmét. Ez a Kapi-Papp-féle olvasó- és tankönyveket 
adja ki. Ezt a céget is meg kell nyerni törekvéseinknek és azt is 
13% kedvezménynek átengedésére kell bírni.

12. A választmány azután az üdülőház perfekíuálásával és a 
szükséges intézkedések megíevésével a következő tagtársakat 
bízza meg: Krug Lajos elnököt, Uhrin Károly és Perényi Rezső 
alelnököket, Kemény Pétert, Bérces Lajost, Kiszely Jánost, Griesz
haber E Henriket, Róth Kálmánt, Rohocska Gézát, Benedek Vincét, 
Fabriczy Pált és Szombath Ernőt.

13. A választmány felhatalmazza elnököt, hogy az üdülőház 
létesítése céljából, az egyetemes egyháztól erkölcsi és anyagi 
támogatást kérjen.

14. Elnök ismerteti azután az Országos Evangélikus Lelkész
egyesület elnökének átiratát, melyben arra nézve intéz kérdést, 
miképen volna lehetséges, hogy a tanítók és lelkészek közösen 
állítsanak fel egy üdülőházat a Balaton mellett?

A választmány határozátilag kimondja, hogy az 
üdülőháznak a lelkészi és tanári egyesületekkel való 
közös létesítését, — bármennyire kívánatos volna is 
az —, nem tartja keresztülvihetőnek. Kimondja azon
ban azt is, hogy úgy a tanári, valamint a lelkészi kar
nak mindenkor készséggel enged át helyet tervezett 
üdülőházában.

15. Elnök javaslatára a választmány felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez Tolnai Pál természeírajzi könyvének 
engedélyezése tárgyában. Egyben felhívja a kartársak figyelmét 
a Molnár Imre-féle „Egyháztörténetem“- s a Kiszely János-féle
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„Bibliai történetekre“ s kéri a kartársakat, hogy ezeket a kiváló 
könyveket vezessék be.

16. Grieszhaber E. H. előadja, hogy Zongor Béla esperes a 
tanítóválasztásnál követendő eljárás módosítása tárgyában javas
latot terjesztett a dunántúli evang. egyházkerületi közgyűlés elé 
s mivel ő ennek a javaslatnak több pontját a tanítókra nézve 
sérelmesnek találja, indítványozza, hogy az Evangélikus Népiskola 
megismerés és hozzászólás céljából, közölje a javaslatot.

Elnök a javaslat közlését feleslegesnek tartja, de azon lesz, 
hogy minden egyházmegyei tanítóegyesületi elnök kézhez kapja.

A választmány elnök álláspontját magáévá teszi 
és felhívja az egyházmegyei és kerületi tanítóegyesü
leteket., hogy ezt a javaslatot tárgyalják és észrevéte
leiket az országos tanítóegyesület közgyűlése elé ter- 

* jesszék.
Más tárgy nem lévén, elnök a gyűlést berekeszti.

Kmft.
Krug Lajos Reichel Lajos

elnök. jegyző.

Az írás, helyesírás és fogalmazás tanítása 
a HL—IV. osztályban.

Irta: Darida Károly.
Iskolánk szerény könyvtárában kezembe akad néha egy-egy 

keménytáblák közé kötött, nagyobb alakú könyv. Megnézem, vizs
gái lapok, szépírás. Rég megpihent kartársak munkájának, beszé
des, szép eredménye. Érdemes megnézni, sokat beszélnek ezek 
a vizsgalapoki Nagy gonddal Írattak. Rendesek, tiszták. Nyuga
lom, gondosság, szabályos vonalak, szép formára való törekvés 
áradnak e lapokról felénk. Ezeket érdemes volt beköttetni, meg
becsülni! Azt mondják e lapok hogy abban az időben az írás fő- 
tantárgy volt, (aminthogy ma is annak kellene lennie,) azt mond
ják, hogy akkor volt a tanítónak elég ideje a csinos, aesthetikai 
érzéket fejlesztő írás megtanítására. (Ma bizony erre nincs idő.) 
És vádolnak is ezek a lapok! Minket, a modernebb iskola kép
zettebb tanítóit, akiknek ennél külömb eredmény elérése volna 
kötelességünk.

Nézem kis tanulóim irkáit s lehangoló érzés vesz rajtam erőt. 
Év vége felé közeledünk s az eredmény messze elmaradt az 
általam felálított mértéktől. Ideges, kapkodó, kusza vonások. Silány 
tömegmunka. Nincs időm, vigasztalom magam! Hetenként egy 
óra a szépírásra, alig több a semminél. Az ok tehát tisztán áll 
előttem, ennélfogva segíteni is könnyű. T öbbet kell Íratnom, hogy 
a betűk szép és helyes alakját a gyermekek elsajátíthassák.
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Lényegesen nehezebb a helyesírás. Ez a népiskola legnehe
zebb feladata, még a fogalmazásnál is nehezebb, ha nyelvtani 
szabályok betanításával s azok alkalmazásával akarunk eredményt 
elérni. Az eredmény száz év óta ugyanaz. A szabályokat tudják, 
de helyesen írni nem tanulnak meg. Tanítok az iparos-tanonc 
iskolában. Sok a mesterek által írt s a tanulók mulasztásait indo- 
koló-igazolvány fordul meg kezemen telve helyesírási hibákkal. 
Elgondolom, mikép fog írni 18—20 éves korában ez a sok föld
míves, szegény napszámosgyerek, ha eltemetkezik a tanyák vi
lágában, amikor vasalt gallérú, művelt iparosaink, akik könyvel
nek, számlákat, megrendelő, értesítő, intő leveleket Írnak és ilyen 
sok helyesírási hibát követnek el?! Bizonyára ők sem jutottak 
tovább a nyelvtani szabályok tudásánál.

Az eredménytelenség oka elég tisztán áll előttem. Eltékozol- 
tam az időt elvont, nehéz nyelvtani szabályok m ó d s z e r e s  leve
zetésével, melyeknek gyakorlati alkalmazására íráshözben a gyer
mek úgyszólván soha nem gondol; minthogy én sem gondoltam 
soha arra, hogy amikor pld. leírtam ezt a szót „Itt“ ez határozó
szó és azért írtam két t-vel, hanem írom azért, mert így l á t t a m  
a szemeimmel minden alkalommal és így h a l l o t t a m,  amikor 
előttem e szót kimondták.

Nem a nyelvtan, hanem a látás által szerzett képzetek a 
legbiztosabbak a helyesírásnál is. Azért, mint az I. oszt.-ban min
den számkör individuális tárgyalásánál látnia kell a gyermeknek 
az összes s z á m k é p e k e t  s a  látás és ennek aiapján felnyílt 
értelem segítségével el kell raktároznia a memóriában, hogy 
azokra gyorsan és könnyen visszaemlékezhessék: úgy kell a 
helyesírásnál is a legnagyobb r é s z l e t e s s é g g e l  letárgyalni 
nagyon sok s z ó k é p e t ,  hogy azok helyesírási módja a gyermek 
agyában megrögzítessék.

Ennek eszközei: sok idő, sok másolás, de értelmes — a ta
nító által kitűzött nyelvtörvény megértetésének szolgálatában 
álló — m ásolás; és sok-sok példa a nyelvben folyton ismétlődő 
törvényszerűség megértetésére. Pld. a kétjegyű mássalhangzók 
megkettőzése vagy a val-vel rag v-jének hasonulása, ha mással
hangzón végződő szóhoz járul.

A h a l l á s  érzetének kifejlesztése a t o l l b a m o n d á s  által 
rávezeti a gyermeket a rövid és hosszú magánhangzók megkü- 
lömböztetésére s az ékezetek helyes használatára. Megtanítja a 
hosszú mássalhangzók felismerésére s ezek írásbeli mejelölésé- 
nek módjára. A tollbamondás biztos útmutatásúl szolgál arra nézve, 
hogy a látás által szerzett képzetek hol hiányosak?! Ha tollba
mondás után a gyermek hibát nem ejt, az tud helyesen Írni.

El kell tehát választanunk a Tantervben a nyelvtani magya
rázatokat a helyesírástól, mert ez a mai rendszer a hözépkori 
középiskolai latin nyelv tanításának módszere ráhúzva az elemi 
iskolára. S amint a latin nyelvtan alapján nem tanít meg a közép
iskola latinul beszélni nyolc év alatt, épen úgy nem tud egy fej-
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leílen agyú kis gyermek a nehezen érthető nyelvtani szabályok 
alapján megtanulni helyesen írni hat év alatt. Uj, jobb módszert 
kell követnünk ennek a kérdésnek helyes megoldására.

Ezek után nézzük a fogalmazás tanítását. Fogalmazni a
111. osztályban nehéz munka, mulatják a gyermekek dolgozatai. 
Nézem az első fogalmazványt, októberben készült. A betűalakok 
nem egyformák, egyik kétszer akkora, mint a másik, egyik jobbra 
a másik balra dűl; 3—4 szó egybeírva, nagybetű egy van, a leg
első sorban a kezdő betű; pont vagy egy van a legvégén, vagy 
sok van, minden második szó után. Helyesírási hiba tömérdek; 
befejezetlen mondatok, hibás szórend.

Javítanom kell tehát, a helytelen betűalakokat a helyesírási 
hibákat és a fogalmazási értelmetlenségeket. Idegölő munka. 
Ilyen a második, harmadik stb. dolgozat is. Pedig a dolgozatok 
alaposan elő voltak készítve, ismert, tanult tárgykörből véve. Meg
beszélés, szóbeli fogalmazás együttesen, általam a nagytáblán 
leírva; előbb otthoni dolgozatnak feladva és csak ezek után 
önnállóan az iskolában elkészítve. Az eredmény ezek dacára 
szánalmas.

Hát szabad ezek után a III. osztályban fogalmaztatni évelején,  
midőn a gyermek még másolni sem tud? Mikor a betűk helyes 
alakjának formálásával küzd, amikor egyvonalú irkában tisztessé
gesen Írni sem tud, amikor a szavakat még nem tudja megsza
kítani és inkább üresen hagy egy nagy helyet a sor végén, mert 
fél, hogy nagyobb hibát követ el, ha a szót helytelenül szakítja 
meg; amikor 2—3 szót egybeír, amikor nem tud egy befezett 
gondolat után pontot tenni és amikor a pont után kis betűt ír?

Ha valaki figyeli a gyermeket az első dolgozatok elkészíté
sénél, látnia kell azt a bizonytalanságot (megnyilvánul a lassú
ságban), a félelmet, a tétovázást, mely a gyermek lelkét eltölti. 
Olyan lehet a lelkiállapota, mint az ismeretlen úton sötétben ha
ladó utasé, aki minduntalan eltéveszti az utat. Hiszen a vetést 
megelőzi a talaj megmunkálása. Az épületnek eiős alapot kell 
adni, hogy biztosan álljon.

Nem s z a b a d  tehát kezdeni év elején a fogalmazást mind
addig, míg a gyermek az összes alapismeretek birtokába nem 
jut. Ha a fának nincs jó gyökere, elsatnyul, elpusztul. Tökéletlen 
eszközökkel egy folalkozási ágban sem lehet szép és tökéletes 
munkát végezni. A szépírás és helyesírás eszközei a gondolatok 
kifejezésének, vagyis a fogalmazásnak. Mi, akik ismerjük a 
9—10 éves gyermek képességeit, r e á l i s  célt tudunk kitűzni a 
III.—IV. oszt. gyermek elé, szemben az uj Tanterv megalkotóival, 
akik bizonyára nem ismerik egy kilenc éves kis gyermek képes
ségeit, mert akkor nem raknának ilyen nagy terhet vállaira.

Mi tehát egyházunk autonómiájának védelme alatt minden 
hivatalos Tantervvel szemben a helyes, természetes, a módszer
tan alapelveivel egyező utat fogjuk követni akkor, ha a fogalma-
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zást, mint végső célt a tanév legutolsó hónapjaira hagyjuk, ami
kor már növendékeink a szép és helyesírás birtokába jutnak.

Az első tehát a betűk helyes és szép alakja. Második a he
lyesírás, ezt tartom a III.—IV. osztály legfontosabb tantárgyának. 
Ezek után a fogalmazás. Ne akarjuk a három célt egyidőben 
elérni, mert ez lehetetlen; hanem fokozatosan, egymásután. És 
itt érkeztem el mondanivalóm lényegéhez, hogy a Tantervvel 
szemben az „írás, helyesírás és fogalmazás“ anyagát nem e gy
i d ő b e n ,  p á r h u z a m o s a n ,  hanem e g y m á s t  k ö v e t ő  időben 
kívánom és fogom tanítani. Ez az egyik.

A másik pedig az, hogy a n y e l v t a n t  a h e l y e s í r á s t ó l  
elválasztom. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy teljesen el 
kell vetni a nyelvtant. Egynéhány legfontosabb ismeret szüksé
ges belőle, mint pld. a mondat, a szavak, szótagok, magán- és 
mássalhangzók, tőszó, ragok ismerete. Ezeket fogom tanítani, de 
az olvasási órákon, a letárgyalt olvasmányokon szemléltetve. 
Semmi esetre sem szükséges a mondatrészek és beszédrészek 
ismertetése. Nem röstellem bevallani, hogy gimnázista korom
ban is töprengtem, hogy ez a szó „szép“ miért melléknév egy
szer és miért jelző másszor? És ha ezt mondom, hogy „A virág 
szép“ akkor tetejébe a „szép“ állítmány. Mit akarunk tehát egy 
tiz éves gyermektől ? És ha tudja, vájjon akkor már tud helye
sen írni ? Mi köze van a kilenc éves gyermeknek az alanyhoz, 
meg az állítmánykiegészítőhöz ? Hagyjuk mindezt a középiskolá
nak! Ne csináljunk az elemi iskolából középiskolát.

A következő közleményben részletesen kivánom letárgyalni 
az „írás, helyesírás és fogalmazás“ tanításának idejét, módját, 
tervét.

A soproni evang. tanítóképző ünnepe.
Irta: Bognár Károly

A soproni ev. tanítóképző május 26-án lélekemelő, szép 
ünnepély keretében áldozott 48 hősi halált halt volt növendéke 
dicső emlékének.

Ahogy olvasom az értékes fekete márványba vésett arany- 
betűs neveket, sorban megelevenedik előttem a sok fiatal arc s 
felém villog a. gazdag Rábaköz, a gyönyörű Somlyóvidék, a ke
nyértermő Alföld s az édes haza többi tája embergyümölcseinek 
acéltekintete. Ezek a nekem oly nyájas, annyira kedves sugarak 
ezek az öldöklő erejű villámlások világítottak be a világháborús, 
sötét éjszakába. Azonban utolsót lobbant a porhüvelyt kormányzó 
szív és vissza tért a 48 ifjú meleg, simogató tekintete, erős lelke, 
a mi intézetünk falai közé. Hiába az édesanya nem tud meg
válni fiaitól...........

Tehát 48 hős fiút nevelt egy kis tanítóképző-intézet. Pedig 
ez a hosszú sor nem teljes, hiszen csonka állapotunkban nem
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tudjuk módját ejteni annak, hogy felkutassuk mindegyik drága 
névtelenünket. Ez az aránytalanul nagy szám bizonyítja leg
jobban, hogy a tanítóság hozta meg a legnagyobb véráldozatot. 
De azt is bizonyítja, hogy ennek az intézetnek egészséges, haza
fias szelleme hatotta át és képesítette fiainkat a legeszményibb 
kötelességteljesítésre. •

Ünnepélyünknek első aktusa az imateremben folyt le nagy 
és előkelő közönség jelenlétében. Ott láttuk, többek közt, a ka
tonai küldöttség élén báró Willerding Rezső gyalogsági táborno
kot, volt hadseregfőparancsnokot, dr. Zergényi Jenő és dr. Hering 
Zsigmond kormányfőíanácsosokat, Berecz Abel ügyvédet, Stráner 
Vilmos prodekánt, Hollós János líceumi igazgatót, dr. Heimler 
Károly városi főjegyzőt, Vági István főiskolai tanárt, az összes 
tanintézetek képviselőit, a társadalom legelőkelőbb köreihez tar
tozó hölgytagokat és a vidékről nagy számban eljött tanítótársakat.

Az ünnepélyt az intézet, növendékei régi magyar egyházi ének
kel vezették be. („Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk.“) 
Azután Várallyay János, intézeti vallástanár felolvasta az áldozó
csütörtöki evangéliumot és szép alkalmi imát mondott. Utána 
Glatz Lajos V. é. növ. ügyesen és nagy készültséggel Guilmant: 
.Marche Tunebre I.“ című opuszát adta elő orgonán.

Ennek végeztével ő mélt. főtisztelendő Kapi Béla püspök úr 
képviseletében Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, soproni ev. 
lelkész lépett az emelvényre és erős hazafiságtól áthatott, gon
dolatokban és kristálytiszta érzelmekben gazdag nagy beszédben 
emlékezett meg az intézet hősi halottairól. A minden jelenlevőt 
mélyen megható beszédnek elhangzása után, az ünneplő közön
ség az emléktábla elé vonult. Itt az ifjúság, Menich Antal nyug. 
tanítóképzői c. igazgatónak szakavatott vezetése alatt, Beethoven
nek „Szent oltárod zsámolyán“ című karát adta elő szép hangfes
téssel és biztos tudással. Ziermann Lajos lelkész azután felavatta, 
megáldotta és az intézet igazgatójának gondoskodó szeretetébe 
ajánlotta az emléktáblát. (A remekbe készült tábla Mechle Béla 
kőfaragómester műhelyéből került ki.)

Az emléktábla vésete:
1914—1918.

Meghaltak a hazáért:
Bélák Géza, Bernáth József, Bodiczky Jenő, Busz Imre H., Dö
mötör Vince, Erdélyi Zoltán, Feller Ádám, Gáspár Pál, Gönye 
István, Grieszhaber Ödön, Guggenberger Gyula, Hajnal Endre, 
Halmai Gyula, Havas Ferenc, Horvát Mihály, Kiss Dezső, Kiss 
Sándor, Koch Henrik, Kováts Sándor, Köhler Frigyes, Kühn Ernő, 
Lengyel Sándor, Lóránt József, Bakó Sámuel, Macher Béla, 
Masznák Rupert, Nika Lajos, Novák Gyula, Pecznyik Mihály, ifj. 
Pintér Sándor, Plechl Gyula, Pödör Sándor, Sass János, Sass 
Lajos, Szekeres Sándor, Szekér Károly, Szíj János, Takács Fe
renc, Takács Dezső, Tóth Imre, Tóth Pál, Töpfer Gyula, Török

i
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János, Urbán Mihály, Wagner János, Wigand Henrik, Hézer Sán
dor és Schermann Ede.

Éljenek emlékezetünkben!
Hamar Gyula, az intézetnek fáradhatatlan igazgatója, lendüle

tes és szívhez szóló nemesveretű szavak kiséretében megőrzésre 
átvette az emlékművet és a tanári kar nevében meg is koszoruzta.

Krug Lajos, mint az evang. egyetemes tanító-egyesület elnöke, 
az ország evangélikus tanítóságának soha el nem múló háláját 
juttatta kifejezésre az antik hőskort sivár jelenünkbe vissza idéző 
megdicsőült testvérekkel szemben, akik a hazát mindeneknél, ön
maguknál is jobban szerették és párolgó szívüket tették a haza 
oltárára, hogy kiengeszteljék a nemzeírontó, sötét Végzetet. Ő a 
tanítóság babér koszorúját helyezte az emléktábla mellé.

Az intézeti ifjúság képviseletében Kovács István V. é. növ. 
helyezett el babérkoszorút és ugyancsak ő szavalta az intézet 
volt növendékének, Ihász Sándor sajókazai tanítónak ez alkalomra 
írt hangulatos költeményét, nemes hévvel és megértéssel.

A hősök névsorának felolvasása és a hymnusznak elének- 
lése után, a felejthetetlen és az összes résztvevőkre maradandó 
mély hatást gyakorló ünnepély véget ért.

Az igazgató lankadást nem ismerő energiája, meleg szíve, 
áldozatkészsége, a tanítóság, különösen az intézet volt növen
dékeinek, a dunántúli egyházkerületi és az országos tanító-egye
sület megértő, lelkes támogatása tette lehetővé, hogy márványba 
vésett emlék díszíthesse intézetünk öreg falát.

Előadás egy szülői értekezleten.
Tartotta: Krug Lajos.

(Folytatás.)
Sok meggondolatlan ember és szülő mindenért ami a gyer

mek körül történik, az iskolát teszi felelőssé és mindent áthárít 
a tanítóra. Ez természetesen a legkényelmesebb mód, mert kizár 
minden önbirálatol és az ébredő lelkiismeretet a legkönnyebb 
azzal elhallgaítatni, hogy másokat ütünk. így szabadulunk azután 
az önvádtól és szemrehányástól. Hányszor halljuk például akkor, 
ha neveletlen fiúk az utcán ordítanak, dobálnak, verekednek, a 
könnyelműen odavetett megjegyzést: Hát ezt tanultátok az isko
lában? Hát ezt bizonyára nem tanulták az iskolában. És a tanító 
sem teljesíthet rendőrszolgálatot az utcán. Nem sokkal több joggal 
kérdezhetné a tanító a neveletlen fickóktól: „Hát ezt tanultátok 
otthon a szüléitektől, vagy a felnőttektől?“ Mert miként fest a 
dolog? A gyermek a napszakának legnagyobb részét szülei 
felügyelete alatt tölti, vagy kellene hogy töltse. És ki ügyelhetne 
azért jobban a jó szokásokra és erkölcsökre, mint a szülők 
akiknek saját, tehát hasonlíthatatlanul kevesebb számú gyerme-
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keiket kell ellenőrizniök, vagy a tanító, akinek akárhányszor 70, 
vagy még több nebuló van a keze alatt és aki naponként legfeljebb 
öt órán át foglalkozik velők? Az csak tagadhatatlan, hogy a szü
lők hatása, — már csak azért is, mert a gyermek legtöbb idejét az 
ő környezetükben tölti és mert érvényesülnie kell a közös vér 
összekötő erejének is — sokkal intenzivebb, sokkal bensőbb és 
maradandóbb, mint az iskoláé és a tanítóé!

Előfordult, hogy egyes fiúk holtrészegen jöttek az iskolába 
és botrányt keltettek Mikor ezért a szülők előtt panaszkodtam, 
csodálkoztak hogy én ezen megütközöm. „No az ilyen nem olyan 
nagy dolog“, mondta az egyik asszony. „Az én uram mindennap 
be van rúgva, de azért mégis végzi a dolgát. Miért ne ihatna a 
szegény gyerek is olykor, ha az apja iszik. Azért növesztette az 
Isten, hogy élvezzék.“

Előfordult az is, hogy országos vásár alkalmával egy igen 
vásott fiú értékes tárgyat csent el. Elhivattam az anyját és 
elmondtam neki, hogy mi történt. Szinte felháborodott, hogy ilyen 
csekélységért mnnkájától elhivattam. „Hát iszen még kisgyerek
— mondá az együgyű anya, — aztán még ostoba, nem tudja 
még, hogy nem szabad és más gyerek is csak ollan!“

Kérdem: előfordulhat-e az ilyen? Nem pusztítja el a szülői 
háznak ez a nevelése, az iskolának minden eredményeit? Nem 
rombolja le azt, amit az iskola verejtékes munka árán nagy ne
hezen felépített?

Boldogulhat-e ilyen körülmények közt az iskola? Nem szél
malmok elleni harcot vív a tanító, ha a család minden segítséget 
megtagad és akadályokat halmoz az iskola nevelő hatása elé
— és ezzel minden magvetést letapos?

Tisztelet, becsület azonban azon derék szülőknek — és hála 
Istennek ilyen van sok — és baj volna ha nem volnának — akik 
kész örömmel sietnek az iskola segítségére, üdvére kisdedeiknek 
és a társadalomnak.

De nem csak nevelői szempontból szükséges a szülők és 
iskola tervszerű együttműködése, hanem egyszerű észokokból is.

(Folytatjuk).

Könyvismertetés.
i .

Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése.
(Népiskolai Egységes Vezérkönyvek I. kötet.) Kir. Magyar 

Nyomda, Budapest 1926. 84 lap. Ara 3 P.
A népiskola uj tanterve nem annyira anyagában, mint inkább 

szellemében különbözik az 1905. évi tanterviül. A tulajdonképeni 
tárgyak rendszeresen csak az V.-VI. o.-ban lépnek fel. A környe-
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zeí, a természet, a kultúra hatása is egységes az életben, ezért 
az uj tanterv a nép- és gyermektömegek leikéhez, a valóhoz kö
zelebb áll. A tanterem négy falán réseket hagy, melyeken át be
hatolhat már az élet levegője. Anyagösszeállításából kiolvashat
juk, hogy a tanítási módszer • kérdésében nem ragaszkodik me
reven a logikán és általános lélektanon felépült kötött keretek
hez, hanem helyet ad a gyermektanulmányi ismereteknek és na
gyobb szerepet szán a még nem eléggé körülírt tanítói szemé
lyiségnek. Közelebbről kifejezve magunkat: a tantervi kereteket 
sok esetben a tanítónak kell kitöltenie helyi vonatkozású anyag
gal. Érezzük, hogy itt fejlődés indult meg, mely újszerű felada
tokat ró a tanítóra. Uj területeket kell járnunk, melyeken tudás, 
éleslátás, helyes értékelési képesség igazít el. Uj területeket kell 
meghódítanunk. Ehhez pedig fegyverekre van szükségüuk. Ilye
nekül készülnek a Népiskolai Egységes Vezérkönyvek is. Már 
elindultak a tanító asztalára.

A sorozat bevezető kötete a fenti munka. Az értelem leg
szövevényesebb problémájával, a módszerrel foglalkozik. A min
dennapi tanítói gyakorlat számára aligha lehetne ennél lényege
sebb átfogó kérdést tisztázás céljából felvetni. A tanítás bonyo
lult szellemi munka. Ennek természete, a módszer értékelésében 
mutatkozó szélsőségek, a kérdés szegény magyar irodalma a 
téma nehézsége mellett szól. Molnár, a népiskolai pedagógia 
egyik legalaposabb ismerője, e témához nyúl. Nagy tárgyi készült
ségéből éles logikával világítja ki nekünk a történeti utat. S a 
kérdés megoldásához ez a legcélravezetőbb.

Munkája nyolc fejezetből áll. Első: a didaktikai módszer fo
galma. A módszer, a tantervelmélet mellett, a didaktika sarkala
tos problémája. A tudomány első feladata, hogy terminusait pon
tosan definiálja. Molnár nagy körültekintéssel jut el definitiójához: 
a módszer a módszeres egység átszármaztatását szabályozó el
vek egymásutánja. A következő öt fejezetben a módszer történe
tét tárgyalja, gondosan összeválogatva a lényeges anyagot. Sokrates, 
Descartes, Bacon, Coménius és Pestalozzi módszertörténeti jelen
tőségét markánsan beállítja s elérkezik a nagy fordulóponthoz 
Herbarthoz. Herbart tudományosan megalapozott elméleti peda
gógiája nagy irodalomnak és gyakorlati fejlődésnek megindítója. 
Nehézkes, helyenkint homályos fogalmazása miatt, csak gondos 
tanulmányozás után érthetjük meg. Ekkor tudjuk csak értékelni 
is. Molnár világosan elénk állítja rendszerét, amelyre neveléstör
téneti kézikönyveink felületes tárgyalása után nem tudunk és bizo
nyára nem szívesen emlékszünk vissza. A herbarti törzsből, 
melynek gyökerei Sokrates, Descartes, Bacon és a többiek, a 
módszerkérdés nagy fává nő. Koronájának vonalait a legnagyobb 
ágak: Ziller, Rein, Dörpfeld és Sallvürck jelölik ki. Molnár olva
sása közben szépen látjuk az ágak kinövését, lombhajtását, ter
méshozását. Előttünk áll a módszer történeti fája teljes áttekint
hetőségében. A hetedik fejezetben mégegyszer világos rendsze-
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rezésben látjuk a bejárt utat. A történeti áttekintés összefoglalá
sában lelkiismeretes elemzés révén szerző eljut a fokozatelmé
let mai legáltalánosabb keretéhez. E keretbe minden tanítás be
illeszthető, de fordítva: nem minden módszeres egység tölti ki 
az egész keretet. Az utolsó fejezet a tanulságok levonása. Tár
gyalása értékmegállapító jellegű. Ami e fejezetben a formális fo
kok szerinti tanításról szól, azt a tanítónak mindig szükséges tudnia. 
A fokozatelmélet gondolata nem erőszakolt valami, nem vessző- 
paripa, a lélek törvényein és a logika normáin épül fel. De vi
szont nem is didaktikai imperatívusz, melyhez mindig hajszálpon
tossággal ragaszkodnunk kell. Alkalmazhatóságának mértéke a 
tárgytól, a módszeres egység anyagától, a tanítótól és attól függ, 
osztott vagy osztatlan-e az iskola. E kérdésekre részletes fele
leteket kapunk. A formális fokok keretei élettel, színnel, pazar 
változatossággal telnek ki a tehetséges, íisztánlátó tanítok kezé
ben. Ne sülyedjenek üres és hitvány formákká, ne merevüljenek 
léleknélküli sablonokba. Olvassuk el az ilyen munkákat a kon
tárkodás kisértése ellen. Molnár könyve elvezet a módszer gyö
keréhez s a csatolt magyar módszertani irodalom mutatja, meny
nyire szükség volt már ilyen összefoglaló munka megjelenése. 
A műhöz Quint József a vezérkönyvsorozat egyik szerkesztője 

-irt előszót az uj tanterv vezérgondolatairól.
Rozsondai Károly

tanitóképző-intézeti tanár.

II.
Dr. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzi

oktatás.
Rövid tartalma a következő: 1. A modern földrajz és iskolai 

földrajz. 2 A földrajztanítás célja. 3. A földrajztanítás módszere. 
4. A tanítás anyagának módszeres és részletes feldolgozása 
I—IV. osztályokban. 5. A tananyag felosztása. 6. Tanítási vázlatok. 
7. A tanítás segédeszközei.

Nehéz volna eldönteni, hogy ezen fejezetek közül melyik az, 
melyiknek ismeretére égetően sürgős szüksége volna az új tan- 
terv nehézségeivel küzdő tanítói karnak. A tanítás elé teljesen 
új célokat tűz ki, a tanterv szellemének megfelelően, a szerző. 
A földrajzi oktatás módszerének fejtegetése új világot tár fel a 
tanító előtt: a honismertetés végtelen fontosságát, értékeit a ta
nításban; s reámutat a honismeretre, mint minden további föld
rajzi tanítás alapjára. Teljesen új világításba helyezi a földrajzi 
oktatás módszerét, amikor alapjául jelöli meg a megfigyeltetést, 
a szemléletet, az okadolást és a földrajzi elemek együttesének 
érzékeltetését, a közigazgatási egységek helyett, a természetes 
tájak tanítását, topográfia helyett a földfelszíni élet ismeretének 
nyújtását.
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A földrajztanítás anyagának ismertetésében nemcsak új szem
pontokat, hanem új anyagot is nyújt, egységesen rendszerezi azt 
a földrajzi anyagot, amelyet régi, rossz tankönyveink valóban 
kháosszá változtattak. Anyagkiválogatása tökéletesen számol a 
követelményekkel, de együtt az iskola lehetőségével is. A taní
tási anyag összeállításában figyelmet fordít a szerző arra is, hogy 
a régi tantervben még fel nem vett anyagot részletesebben tár
gyalja meg, s igy egyúttal kézikönyvévé is válik a tanítóságnak.

Bár a népiskolai tantervi utasítások talán már a közel jövőben 
megjelennek, a vezérkönyv ezek mellett is nagy hivatást fog tel
jesíteni, mert annak kiegészítője, magyarázója, s épen olyan anya
got tartalmaz, amelyre a legnagyobb szüksége van a tanítói kar
nak, de amelyet az utasításokba foglalni nem lehet. E vezér
könyv anyagának ismerete nélkül elképzelhetetlen ma a népis
kolai földrajzi oktatás. Ezért Fodor Ferenc vezérkönyve valóban 
nagy űrt fog betölteni népiskolai oktatásügyünk terén.

III.
A természeti és gazdasági ismeretek tanítása a III. és

IV. osztályban.
A III. és IV. osztály tanítója nagy probléma előtt áll, mikor 

a „természetrajz“ órára készül.
Sok gondot és íépelődést okoz a lelkiismeretes tanítónak a ké

szülés amig világosan meg tudja adni a miért, mit, hogyan? hár
mas kérdésre a pontos feleletet.

Ezt a gondot, tépelődésí van hivatva enyhíteni az a vezérkönyv, 
mely nem régen hagyta el a sajtót. Quint József, Stelly Géza és 
Stolmár László „A természeti és gazdasági ismeretek tanítása a 
III. és IV. osztályban“ cimen, a m. kir. vallás és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából vezérkönyvet Írtak. Mikor kezembe ke
rült ez a 200 oldalas csinos kiállítású könyv, kíváncsian lapoztam 
át: vájjon hogyan tudják a szerzők megoldani, a fent említett ne
héz problémát s vájjon hogyan tudják elgondolásukat egy való
ban használható vezérkönyv formájában átadni a tanítóságnak? 
Lapozgatás közben kíváncsiságom érdeklődésé változott s mikor 
átolvasva a könyvet betettem, az volt a meggyőződésem, hogy 
egy hézag pótló munkával, a jelenlegi zűrzavaros könyvek mellett 
irányt mutató vezérkönyvvel lett gazdagabb tanügyi irodalmunk.

A könyv első részéljen a szerzők helyes okfejtéssel megma
gyarázzák, hogy miért más a természetrajz az elemi iskolában, 
mint a középiskolában. A népiskola alsó tagozatában csak a né
pies megismerés van helyén, a felső tagozatban a rendszeres 
tanításra is törekedhetünk. A természet egységét gazdasági vi
szonylatokat ne bontsuk szét ezen a fokon. A részleteket helyez
zük el az egészben a megfelelő helyre. Az élet diktálta szem
pontokat, ne pedig a tudomány rendszerező követelményei sze
rint vizsgáljuk azokat.



Valóban megszívlelendő a „Megfontolni valók“ cimü fejezet, 
amelyben az anyag időrendi beosztására, a tanításra való előké
születre, az anyag kiválasztásra, a módszeres feldolgozásra, a 
szemléltetésre, a kirándulásokra vonatkozólag kapunk hasznos 
útmutatást.

Legfontosabb része a könyvnek: Tanmenet külön a III. és 
külön a IV. osztály részére. Sőt mi több, az osztott és részben 
osztott s az osztatlan iskolák számára külön-külön feldolgozva. 
Nemcsak a cimek száraz felsorolását találjuk itt, hanem „Anyag
vázlatok és tanítási tervezetek“ cim alatt minden egyes óra anyagá
nak részletes felsorolását.

A természeti és gazdasági ismeretek tanításánál azt hiszem, 
épen abban hibázunk legtöbbet, hogy túl sokat akarunk megtaní
tani. Nem tudjuk magunkat kivonni a „természetrajz“ hatása alól 
s bele bocsátkozunk oly részletek tárgyalásába is, amelyek rész
ben nehezen érthetők a gyermekeknek, részben célunk elérése szem
pontjából feleslegesek is. Ez a könyv viszatart ettől. A szerzők ko
moly megfontolással válogatták össze a tanítandó anyagot, a gyer
mek értelméhez (szemléleti köréhez) szabták.

Sok rajz is díszíti a könyvet. Nem művészi illusztrációk, ha
nem a táblai rajzolásnál felhasználható ábrák. Teljesen egyszerű, 
mondhatnám primitiv rajzok, amilyeneket mindenki rajzolhat, még 
az is, akinek nincs különös tehetsége a rajzoláshoz, sőt mi több, 
még a gyermek is le tudja rajzolni s füzetében megőrizheti ké
pekben a tanítás részletét.

IV.
Vezérkönyv, a beszéd és értelemgyakorlatok tanításához.

A könyv K ö r ö s i  H e n r i k  és Q u i n t  J ó z s e f  szerkeszté
sében megjelenő N é p i s k o l a i  E g y s é g e s  V e z é r k ö n y v e k  
sorozatának egyik kötete, melyet a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr megbízásából Qu i n t  J ó z s e f  és D r ó z d y  Gy u l a  
írtak. Sokat vártunk a két neves pedagógustól, de ez a munkájuk 
mégis meglepetés számunkra, mert olyan vezérkönyvet adtak ke
zünkbe, mely a tanterv minden egyes tételének feldolgozásánál, 
elmélettel és gyakorlattal igazolt irányítónk lehet.

A könyv első részében a beszéd és értelemgyakorlatok taní
tásának elméletével foglalkozik, melyből egész új és derült világ 
tárul elénk. Bizonyos, hogy ez a rész sok kartársunkat fogja fel
szabadítani a bizonytalanság érzete alól, mert határozott irányt 
szab a tantervi anyag kiválasztási módjának. Úgy az osztott, mint 
az osztatlan iskolák óráról-órára kidolgozott tanmenete, helyi tan
menetünk elkészítésénél lesz szinte nélkülözhetetlen útmutatónk.

A könyv túlnyomó réstze s egyben megbecsülhetetlen értéke, 
a gyakorlati rész. E b b e n  h e t v e n  k i d o l g o z o t t  t a n í t á s i  
t e r v e z e t ,  i t t - o t t  r é s z l e t e s  v á z l a t  a l a k j á b a n  t á r u l
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e l é n k  az e g é s z  évi  a nyag ,  időrendi sorrendben. Ezekben 
a tervezetekben megtaláljuk a módját annak, hogy az egyes ta
nítási tételek keretében miként férkőzhetünk gyermekeink értelmi-, 
érzelmi és kedélyvilágához.

Minden egyes tanítás előtt gondolatokat ébresztő leírások 
vannak, melyekkel a szerzők előbb magát a tanítót vezetik be a 
tanítandó anyag gondolatkörébe. Ez a könyv a beszéd- és érte
lemgyakorlatok tanításának teljesen új s az igazi cél felé haladó 
módját honosítja majd meg iskoláinkban s az a tanító, aki igazi nem
zetnevelő munkát akar végezni, aki az új tanterv szellemét és 
anyagának a gyakorlatban való keresztülvitelét lépésről-lépésre 
haladó, módszeresen kidolgozott mintaleckékben akarja tanul
mányozni, aki a modern pedagógia elveit a gyakorlatban érvé
nyesíteni akarja, aki-a tanítás művészetében magát tovább akarja 
képezni, aki munkáját meg akarja könnyíteni, az  n em  n é l k ü 
l ö z h e t i  e z t  a v e z é r  kö n y v e t .

A több mint tizenhét ívnyi terjedelmű kötet ára 9 P 20 fillér, 
megrendelhető a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál. Budapest, 
Vili. Muzeum körút 6 szám.

Aki a vevérkönyvsorozatot az iskolai igazgató aláírásával 
láttamozva megrendeli,' annak azt a kiadóhivatal részletfizetésre 
is megküldi.

A dunántúli evang. tanítóságnak két markáns alakja dőlt nem 
régiben sírba. Az egyik az áldozatkészségéről ismert Binczy Dá
niel, vései igazgató-tanító, akit 43 éves korában, férfierejének tel
jében ragadott el a halál. Nem volt gyűlés, melyen részt nem 
vett volna. Ha szép és nemes ügyet kellett támogatni, mindig 
előljárt. A háború előtt, amikor pénzünknek még megvolt az ér
téke, szülei emlékére a dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületnél 
1000 koronás alapítványt tett és annak kamatait érdemes tanító
növendéknek szánta. Ez is jele emelkedett gondolkodásának és 
nemesen érző szívének. Legyen áldott emlékezete.

A másik megsíratott, felejthetetlen bajtárs Pintér Sándor aj
kai ny. igazgató, akit május 13-án helyeztek örök nyugalomba 
pályatársainak és őszinte tisztelőinek impozáns részvétele mellett. 
Akik ismerték, szerették és becsülték, nyilt, férfias jelleméért, lel
kes munkásságáért, az élet viharjai közt is sértetlenül megőrzött 
derült kedélyéért és kedves humoráért. Pedig kegyetlenül bánt 
el vele is az élet. Meg kellett érnie, hogy forrón szeretett fiára, 
büszkeségére, előbb boruljon a sír némasága, mint ő reá. Ez
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véresre sebezte atyai szívét, de nem akadályozta kötelessége 
hűséges teljesítésében. Két évvel ezelőtt szélhüdés érte s azóta 
élete már csak kínos gyötrődés volt. Múlt évi szeptember 1-én 
nyugalomba vonult. Nem sokáig élvezte. 66 éves korában vál
totta meg a halál szenvedéseitől.

Pintér Sándor nemcsak jeles, egész odaadással munkálkodó 
tanító, hanem páratlan buzgalmú egyesületi tag is volt. Sokáig 
fog hiányozni az ő kedves alakja azoknak, akik gyűlést nélküle 
és tevékeny közreműködése nélkül el sem tudtak képzelni. Talp
raesett, higgadt felszólalásaival mindig fején találta a szeget. 
Különösen a veszprémi egyházmegyei tanító-egyesület nőtt nagyon 
a szívéhez. Ezt szerette legjobban. Ennek a felvirágzásán és meg
erősödésén fáradozott, mint alelnök, szünet nélkül. Sokoldalú mű
ködését egyházi és világi felsőbbsége elismerte és hönorálía. Va
lóban egyik oszlopa és dísze volt az evangélikus tanítóságnak.

Erényeiről, érdemeiről, a nyitott sírnál Szutter|Dániel, a vesz
prémi egyházmegyei tanítóegyesület elnöke szívhez szóló, szép 
és a halotthoz méltó beszédben emlékezett meg.

Kedves Kartársak!
^Szeretettel hívom fel figyelmeteket a lap élén közölt jegyző

könyvre és az abban foglalt határozatokra. H a j t s á t o k  v é g r e  a z o k a t  
m i n d e n  h ú z ó d o z á s  n é lk ü l !

Fizessétek be a tagsági dijakat és az üdülőháznak szánt járu
lékokat! Használjátok ki mindazokat az eszközöket, amelyekre 
jegyzőkönyvünk rám utat s amelyek alkalmasak nagy céljaink elő
mozdítására!

Sopron, 1927 június hó.
Krug Lajos

elnök.

A Kemény-Kühn féle

Biblische Geschichten
az egyetemes egyház ál
tal engedélyezve, kapható

líóhai Lajosnál. Budapest IV.
Kammermauer lí.-utca 3.

Ára 1 pengő 40 P. Mutatványszámot küld. J



A Magyarhoni Evangé
likus Egyetemes Egyház

Egyházi és iskolai Felügyelősége
267/1927. határozatával

következő könyveinket engedélyezte:
KAPI—PAPP: Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi 

iskolák II oszt szám ára (A többi kötet sajtó alatt.)
K is s  J ó z s e f : Falusi és tanyai iskolák olvasó- és tankönyve 

a III. és IV. oszt számára.
K o z m a  L á s z l ó — M ih á ly  F eren c:

Pista és Juliska olvasókönyv a II. osztály számára.
Tótfalu „ a III. „ „
A hős honvéd fiai „ a IV. „ „
Faragó család „ az V. „ „

„ - a VI.
K o z m a  L á s z ló — M ih á ly  Ferenc — S z é k e ly  Á rp á d :  Magyar nyelv

tani gyakorlókönyv a III.. IV, V/VI. osztály számára. 
W e sze ly  Ö d ö n :  Magyar nyelvtani példatár a III/VI. o. sz. 
H o rv á th  K á r o l y :  Földrajz a IV., V., VI. o. sz.
K i s s — W alte r :  Számtani és mértani példatár a in/VI. o. sz. 
Több s z é k e s f ő v á r o s i  t a n í t ó :  Számtan és mértan a III/VI. o sz. 
A n g y a l—Fekete— G alla  Ábécé- és olvasókönyv.

A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház egyházi 
és iskolai felügyelőségének határozata országosan ismertnevű 
szerzőinknek az új tanterv szerint készült kiváló tankönyvei 
előtt nyitja meg az utat az evangélikus népiskolákban. A jó 
tankönyv a tanítás eredményességének fontos előfeltétele és 
ezért minden iskolának érdekében áll a tanítás kitűnő segéd
eszközeit megtekinteni és áttanulmányozni.

Szivesen küldünk mutatványpéldányt azoknak az iskolák
nak, ahol még nem látták új könyveinket, mert meg vagyok 
győződve arról, hogy a Magyarhoni Ev ngélikus Egyetemes 
Egyház egyházi és iskolai felügyelősége által jóváhagyott 

iadványaink minden szempontból kielégítik az evangélikus 
népoktatás magas ügyének igényeit.

Valamennyi könyvünk bevezetését megkönnyítjük azáltal 
is, hogy a szegény tanulókat ingyenpéldányokkal segélyezzük. 
Ha az iskola székhelyén nincsen könyvkereskedés, akkor a 
közvetlenül címünkre feladott rendeléseket a legnagyobb ked
vezménnyel intézzük el.

Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Társulat
Budapest, IV., Esyetem-u. 4.



Az evangélikus népiskolák egyetlen 
olvasó* és tankönyvének uj kiadása

KAPI GYULA PAPP JÓZSEF

OLVASÓ- ÉS TANKÖNYV
az elemi iskolák II. osztálya számára 
az elemi iskolák III. osztálya számára 
az elemi iskolák IV. os tálya számára

KAPI GYULA PAPP JÓZSEF

OLVASÓKÖNYV
az elemi iskola V—VI. osztálya számára

KAPI GYULA PAPP JÓZSEF

TANKÖNYV
az elemi iskola V—VI. osztálya számára

Az új tantervhez alkalmazta 
KAPI  BÉLA PAPP JÓZSEF

püspök ny. tanítóképző-int. igazgató

A II. osztályos kötetet a Magyarhoni Evangélikus Egye- 
temes§Egyházfegyházi és iskolai felügyelősége 267/1927. számú 
határozatával engedélyezte. A III. és IV. osztályos kötetek 
legközelebb jelennek meg. Az V—VI. osztályos kötetek 
sajtó alatt vannak.

Kapi Gyula—Papp József új köntösben megjelent hasznos 
és értékes Olvasó- és tankönyvsorozatából a kiadó készsége
sen küld mutatványpéldányt bevezetés céljából. A sajtó i latt 
levő kötetekre előjegyzéseket már most is elfogad

Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet
Budapest, IV., Esyetem-u. 4.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXIII. ÉVFOLYAM 7. ÉS 8 . SZÁM 
1927. ÉVI JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓ

Előfizetési ára : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTIG-ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
L. A t ü r e l m e t l e n ü l  v á r t  t a n t e r v ,  mi n t  l a p u n k  k ü l ö n  

k i a d v á n y a ,  a u g u s z t u s  h ó b a n  j e l e n i k  meg!
Ivándárda. Hogyan van az, hogy lapfenntartás cimén 2'50 pengőt kül

desz, másutt meg azt a kétértelmű kijelentést teszed, hogy vísszairányítottad a 
lapot hozzám, mert tiltakozol a szerkesztői üzenetek d i k t á t o r i  (!) h a n g j a  
e l l e n ?  Ezt a rejtélyt megfejteni nem tudom. Hogyan lehet ezt a két egymás
nak ellentmondó cselekedetet összeegyeztetni? A t a n í t ó i  ö n é r z e t e t  nálam - 
n á l  s e n k i  s e m é l e s z t g e t i  ö n z e t l e n e b b  ül !  Hogyan lehet hát akkor 
az én ártatlan tréfáimba kartársakat sértő szándékot, vagy diktátori hajlamot 
belemagyarázni ? Ezt már igazán nem értem!

Beled és Celldömölk. Minden hangzatos és csillogó szónoklatnál többet 
ér a tett. Ezt vallotta a soproni alsó egyházmegyei tanítóegyesület Beleden és a 
kemenesaljai egyházmegyei tanítóegyesület Celldömölkön tartott ez évi közgyűlésén. 
Mind a két egyesület, egy nemes gesztussal 50—50 pengőt ajánlott fel, lapfenn
tartásra, az Evangélikus Népiskolának. Csak leszállítanám igaz belső értékét, 
ha szívből fakadó hálámon kívül, még csak egy szót is fűznék ezen önmagát 
dicsérő, példás cselekedethez.

Ugyancsak lapfenntartás címéu érkezett Simon Lajostól 1, Buti Sándortól 2, 
Németh Lajostól 2*50 és dr. Ajkay Bélától 4 pengő kiadóhivatalunkba. Hálás 
köszönet a nemes adakozóknak!

S. H. A nagytiszteletű urnák igaza van, de neked is igazad van, sőt 
nekem is igazam van ebben az esetben, Hogy végeredményben mind a hármunk 
igazát miként szűrjük össze, magam sem tudom, Talán úgy, hogy kölcsönkérjük 
a vágódi bíró salamoni bölcsességét, Ehhez ugyanis beállított Péter és alaposan 
bevádolta Pált. A bíró végig hallgatta és igazat adott neki. Alighogy Péter 
távozik, jön Pál. Ez persze egészen máskép mondja el az esetet. A bíró végig
hallgatja és igazat ad neki is. Ezen felháborodik tisztes oldalbordája. „Nem 
lehet mind a kettőnek igaza,“ — mondja nagy hangbőséggel. „Persze, hogy nem, 
— válaszol a bíró nagy lelki nyugalommal —, mert neked is igazad van.“

Hátha nekünk is ezt mondanák felsőbb helyen!
Üdülőházunkra szépen gyűlnek az adományok. Újabban a Kir. M. 

Egyetemi Nyomda 500 pengőt adott erre a célra (és 800 pengő árú ingyenköny
vet juttatott szegény iskolás gyermekeinknek). Lám, csak egy kis felbúzdulás 
kellene és csupán csak a könyvek és tanszerek árusításából nyert százalékokból 
is könnyűszerrel felépíthetnők üdülőnket! — A szarvasi tantestület folytatólagos 
havi járulékaként 32*92 P, Jany János pedig 9*92 P küldött központi pénztá
runkba. Ezzel üdülőbázunkra eddig 2798’66 pengő folyt be.

Artemis. Téved kérem. A soproni tanítótestület nem vonja ki magát 
ezen akcióból. Havi járulékait bankba fizeti s az év végén a kamatokkal együtt 
küldi rendeltetési helyére. Csak ezen okból nem mutathattuk ki eddig. A soproni 
kartársak, példaadás tekintetében, külön ösztönzésre soha sem szorulnak.

A soproni tanítóképző hősi halottjainak emléktáblájához
őzt. Töpfer Imréné még 20, a soproni tanítóképző-intézet tanárikara pedig 18 
pengővel járult, amit pótlólag nyugtatunk.
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Mégis!
Minden kommentár hozzáfűzése nélkül közlöm a m. kír. népjóléti 

és munkaügyi minisztériumnak 2916/927. számú leiratát.

Az Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület 
t. Elnökségének

Sopron.
Balatonalmádi községben tervezett üdülőház építésére állami épít

kezési kölcsön engedélyezése iránt előterjesztett kérésére értesítem, 
hogy a m, kir. M inisztertanács legutóbbi határozata szerint a még 
rendelkezésemre álló állami hitelből építkezési kölcsön csak a lakás
ínség enyhítését célzó és állandó lakás termelésére vonatkozó épít
kezésre engedélyezhető. így tehát sem kultúrális, sem pedig egész
ségügyi építkezésekre állami kölcsönt folyósítani nem áll módomban.

Budapest, 1927. június hó 18-án.
Aláírás.

Mint már bevezető soraimban jeleztem, semmiféle kommentárt 
nem fűzök másodszor történt visszavetésünk szomorú tényéhez. Hogy 
mi a kormány kegyének sugaraiban nem sütkérezhetünk, az bánthat 
ugyan, de le nem sújthat minket. És ezzel lezárjuk ezt a kortörté
nelmi szempontból is érdekes aktát.

Mi legyen most a teendőnk?
Siránkozzunk, panaszkodjunk? Bizonyára nem! Luther dacos, 

megalkuvást nem ismerő szelleme hasson át bennünket és akkor kor
mánysegély nélkül is megvalósíthatjuk gyönyörűséges terveinket. Egy 
református kartársunk a református tanítók magasabbrendűségét lá tja  
az elért nagy sikerekben. Vájjon milyen minősítést nyerünk akkor 
mi evangélikus tanítók, ha el nem maradható és tisztán önmagunknak 
köszönhető eredményeinknek boldog napja virrad m ajd ránk?

Azért fel a fejet és munkára! Nem kell nekünk mást tennünk, 
mint két év óta hozott határozatainkat végrehajtani és azonnal rend
ben leszünk! Csak meggondolatlan, szeparatisztikus törekvésekkel ne 
tereljük mellékvágányokra jól megindult ügyünket. Itt egész komoly
sággal rá kell mutatnom egyes egyházmegyei tanítóegyesületek téve
désére, amelyek az Országos Tanítóegyesülettel szemben utólagosan 
egészen, más irányú határozatokat hoznak. Az Országos Tanítóegye
sület, mint legmagasabb szerve egyesületi életünknek, nem azért hoz 
határozatokat, hogy azokat alárendelt szervei végre ne hajtsák, vagy 
elgáncsolják. Országos Egyesületünknek minden evangélikus tanító 
rendes tagja. Erre kötelezik az egyházegyetem és belügyminiszter 
által jóváhagyott alapszabályaink. Á közgyűlésen minden tag részt 
vehet, vagy kiküldöttjei által képviseltetheti magát. Az ott hozott 
határozatok tehát mindenkire nézve kötelezők. Ezeket a határozato
kat csak egy újabb közgyűlésen hozott határozatokkal lehet hatályon 
kívül helyezni, míg ez az eset azonban be nem. következik, tisztelet
ben kell őket tartani és nem szabad, az alapszabályok szellemét



sértve, monstruózus, külön és érvénytelen határozatokkal az országos 
egyesületet munkájában feltartóztatni. — Azt hiszem: ezt nem kell 
már bővebben magyaráznom.

Azt mondottam, hogy csak végre kell hajtanunk, amit már el
határoztunk, csak következeteseknek kell lennünk: és célt érünk! 
Csak azoknak a lelkes, áldozni kész, derék társainknak lélekemelő 
példáját kell követnünk, akik megmutatják a könnyű megoldáshoz 
vezető utat és nem telik bele egy esztendő s ott leszünk mi is, ahová 
már a kath. és ref. testvéreink elérkeztek. íme: a csabai tantestület, 
a csongrád-csanádi, a pesti alsó egyházmegyei Tanítóegyesület 1600 
pengős szobaalapítványt tett, — ha mind a 24 egyesület követi ezt a 
gyönyörűséges példát, egy-kettőre lesz üdülőházunk (vagy gyógyhá- 
zunk) Hévízhez közel, vagy a Balaton valamelyik más kies helyén.

Kartársak! Csak annyit mondok nektek:
És ha W ittenbergától Wormsig egekig lobogó tűztenger zárná el 

utunkat, — ha Luther igaz hívei vagytok — célt érünk mégis.
Krug Lajos.

V a lam i a z  e g y s é g e s íté s rő l .
Irta: Szende (Szouibath) Ernő.

A most kiadott állami új tántervvel kapcsolatban egy eszme 
fogamzott meg bennem.

Nem lehetne ezen tantervet egységesíteni járásonként, tekintet 
nélkül az iskolák mivoltára? Én úgy hiszem, lehetne. S hogy a kultusz
kormány erre még nem gondolt, az nem az ő hibája, hanem elsősorban 
a mienk, tanítóké, akik nem gondoltunk még erre, tehát fel sem hív
hattuk erre az illetékesek figyelmét.

A jó szerszám fél munka — mondja a közmondás. S mi eddig 
mégis különféle szerszámokkal dolgoztunk a mi műhelyeinkben, pedig 
a munka, az anyag egyféle volna. Az egyik szerszámot — a tan
könyvet — már a miniszter is egységesíteni iparkodik azáltal, hogy 
eáYséges tankönyvek kiadását rendelte el, tehát a baj egyik forrását 
a rendes mederbe óhajtja tereltetni.

De a másik bajt, a tantervet is egységesíteni lehetne és kellene.
Ez az egységesítés azonban országos jellegű nem lehet, mert 

hiszen már vídékenkint is mások és mások a feltételek s a különböző 
viszonyok kölünböző követelményeket támasztanak. Ez az egységesí
tés tehát csak azonos feltételekkel bíró vidékek szerint történhetik 
s erre legalkalmasabbnak mutatkozik a járás. Egyrészt azért, mert 
rendszerint azonos foglalkozású lakosság lakja, a klimatikus s a gazda
sági viszonyai egyezőek, másrészt azért, m ert a járásközí tanítóegye
sületek gyűlésein az egymást ismerő, azonos feltételek mellett mű
ködő tanítók észleleteiket közvetlenül kicserélhetik, eszmét cserélhet
nek, tapasztalataikról számot adhatnak, így tehát e kérdés minél
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tökéletesebb megoldását mindközelebb hozhatják. Tehát az állam 
által kiadott tanterv egységesítését — szerintem — a járások lennének 
hivatva megkészíteni. A járási tanítói gyűlés egy bizottság által ki
dolgoztatná a kész tananyagbeosztást a gyűlés — tárgyalás után — 
elfogadná, azt az elnök az illetékes iskolai hatóságoknak bemutatná 
s ezek láttam oztatása után a járás összes iskoláira nézve az kötelező 
volna.

Nem lehet gátló körülmény az iskoláknak jelleg szerint való 
elkülönítése, mert hiszen a vallási tárgyakhoz nem is nyúlva, csupán 
a reáltárgyak egyöntetű feldolgozására szorítkoznék, már pedig ezen 
dolgokat úgyis tanítja minden felekezeti iskola s ha bár külön fele
kezeti tantervek nyomán, de végeredményben ezek is az állam által 
kiadott tantervhez igazodnak, eltérés legfeljebb az egyes tanítási egy
ségek elrendezésében fordúlnak elő, ami igazán nem lehet gátló ok 
a kivitelben. Mint ezekből látható, az egységes járási tanterv nagyon 
könnyen megvalósítható, csak egy kis akarat kell hozzá.

Már most mik lennének az előnyei?
Első sorban a tanító kezében volna egy jó ,,szerszám “, amely 

pár év múlva szinte tökéletes munkaeszköz lenne a járás területén 
s az egyik tanító ép úgy ismerné a másik részletes tananyagbeosztását, 
mint a saját magáét. Az újonnan odakerült tanító készen kapna egy 
kiforrott tantervét s az új, kezdő fiatal tanító nem kísérletezne a maga 
által készítgetett tanterv beosztással éveken át. hanem kézhez kapná 
a már bevált, kipróbált tananyagbeosztást.

Legfőbb előnye a gyermekek javára válnék. Jól tudjuk, mily sok 
tanulóváltozás áll be kivált pusztákon újév táján. A  régiek elmennek, 
újak jönnek s a tanítás kereke kátyúba kerül. A gyermekek vagy el
m aradtak, vagy előbbre haladtak, mindkét eset baj az iskolában. 
A tanító kezdheti a dolgát ott, ahol éppen nem kellene s mindennek 
a zökkenőnek végeredményében a tanító adja meg az árát.

Előnyös a járási tanterv a tanfelügyelőre, az egyházi iskolavízs- 
gálóra nézve is, m ert hiszen a nekik is beküldött egy-egy példányból 
mindenkor tudni fogják, hogy mit végeztek a járás összes iskoláiban, 
tehát nem állhat elő az az eset,(kivéve vísmajort) hogy amit az egyik 
iskolában már elvégeztek, a másikban még meg sem kezdték.

Természetes, hogy az egységes járási tantervvel karöltve haladna 
az egységes járási tankönyv is, mert különösen tanév közben az 
iskolaváltoztatások alkalmával érzik a gyermekek annak hiányát, 
amikor is megszokott régi tankönyveiket a másik iskolában már nem 
használhatják, s az újaknak beszerzésével pedig úgyszólván elölről 
kezdhetik a már egyszer tanult dolgok megtanulását.

Ezen is úgy lenetne segíteni, hogy a járási tanítói egyesület köz
gyűlése választaná ki az összes járási iskolák részére szükséges és 

' kötelező tankönyveket. Magától értetődik, hogy ennek alapján a tan- 
könyviróknak illetve kiadóknak a felekezeti főhatóságainak appro- 
bációját is meg kellene szerezniük, ami csak hasznára válna a jó 
ügynek, mert eleve kizárná a tankönyvekből az egyoldalú felekeze- 
tíeskedést s az ilyen, az állami és az egyházi hatóságok bíráló ros-
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.táján átesett könyv valóban jó könyv is volna. És igen célszerű volna, 
ha ezek a könyvek tekintettel volnának az iskolák belső tagozódott- 
ságára s ennek megfelelően az osztatlan iskolában tanítandó anyag 
elütő betűtípussal szedetnék, az osztottak részére pedig rendessel 
ugyanazon könyvben. Ennek nagy előnye az volna, hogy csak egyféle 
tankönyv volna minden tárgyból s még az osztatlan iskola jobb 
tanulói a részükre előírt tanítási anyag mellett az osztott iskolában 
tárgyalandó részletekkel is megismerkedhetnének,

S ha már egyszer az egységes járási tantervről é% tankönyvről 
van szó, szinte elm aradhatatlan a járási tanfelügyelet kérdésének 
a taglalása. Szó volt már erről, hallottunk hangokat is e mellett, de 
aztán elm aradt a „tovább“, valószínűleg a pénzhiánya miatt.

Pedig megoldható a dolog igen kevés kiadással még pedig oly 
formán, hogy a járási tanítói egyesület közgyűlése titkos szavazás 
útján három egyént jelöl a járási tanfelügyelői tisztségekre s ezek 
közül aztán a vármegyei tanfelügyelő egyet, avagy mind a hármat 
is, a maga ajánlásával felterjeszt kinevezésre a kultuszkormányhoz. 
A  kinevezés legfeljebb öt évre történnék s a kinevezett tanító meg
m arad előbbi helyén tanítónak s melléje az állam legfeljebb egy 
,kezdő tanítót redelne helyettesnek, aki őt szükség esetén helyette
sítené, egyébként az irodai teendőket végezné akkor, amikor éppen 
kell. —

A járási tanfelügyelő évente legalább kétszer fahol szükséges 
többször is) látogatná az iskolákat. És pedig ősszel, amikor meg
figyeli a tanítás módozatát, ha kell útbaigazít, irányít, tanácsot ad 
s tavasszal, amikor ellenőrzi ez elvégzett munkát. Fegyelmi joga nem 
volna, hanem észrevételeiről jelentést adna a vármegyei tanfel
ügyelőnek.

Az ilyen járási tanfelügyelő egy fokkal előbbre neveztetnék ki, 
de ezen fokozatban aztán megmarad addig, mig szolgálati évei a rá
nyában ismét amtomatice előre nem. kerül. Hát nem sokkal keve
sebbe kerülne a kérdés ilyetén megoldása, mint a külön kinevezett 
járásköri tanfelügyelővel, a külön hivatali helyiséggel, lakással 
s többivel?

És most képzeljük el, micsoda kiváló tanítógárda nevelődne 
35—40 év alatt? Minden járásban volna 6—8 ilyen kiváló tanító, 
aki művésze volna hivatásának, akiktől csak tanulni tudnának a 
kezdők, a többiek, mert ezek állandóan ott volnának a körükben, 
állandóan érintkeznének egymással, gondolataikat, nézeteiket kicserél
hetnék s a járási gyűléseken állandóan egy-egy ily kiváló paedagogus 
beszélne, tanítana, beszámolna a tapasztalatairól, észrevételeit meg
tenné. Szinte el sem tudom képzelni, mit nyerne az iskola, a tanító, 
a kultúra a kérdés ilyetén megoldásával?! Nem is folytatom tovább!

Itt befejezem s ráhagyom mindenkire, hogy fűzze tovább e gon
dolatait. —
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H o g y a n  ta n í ts u k  a  g a z d a s á g i  — te r m é 
s z e ti  t á r g y a k a t  a  n é p is k o lá b a n ?

A legutóbbi közleményemhez kapcsolt tanítási tervezetekből 
máris meggyőződést szerezhetett az olvasó arra nézve, hogy a 
gazdasági — természeti tárgyak tanításával érdemes behatóbban 
foglalkozni s ezen ismeretek valóban méltók arra, hogy a főtan
tárgyak közé sorozzuk őket. A gazdasági — természeti ismere
tek tanítása nem nehéz feladat, mert nem elvont dolgok s könnyen 
megérteíhetők. Amint a természet titkait kutatjuk s csodás tüne
ményeit vizsgálgatjuk, önkéntelenül is felébred szívünkben a hó
dolat a teremtő és gondviselő Isten iránt. Egy-egy ilyen óra alatt 
igazi templommá varázsolhatjuk a kultúra műhelyét: az iskolatermet.

Ha valamely tárggyal szeretettel foglalkozunk, lelkesedésünk 
tüze bizonyára megfogja a tanítványok lelkét is, azért munkánk 
eredmény nélkül nem maradhat. Emellett én ideális tanítási el
járásnak azt tartom, ha a tanító ügyesen koncentrálja az ismere- 
kef, illetve célszerűen vonatkozásba tudja hozni a tantárgyakat 
egymással. A gazdasági — természeti ismeretekkel együtt tanít
hatunk tehát számtant, földrajzot, iít-olt történelmet is; különös 
alkalom kinálkozik az egészség megóvására irányuló oktatás 
nyújtására s vallás-erkölcsi nevelésre.

A régi íanfervek külön választották egymástól a természet
rajzot és gazdaságtant. E visszás helyzetet az új tanterv meg
reformálta akként, hogy a két különálló tárgyat összekapcsolta. 
Ezen intézkedés nagyon üdvös cselekedet volt, mert bizony igen 
bajos volna elképzelni pl. növénytermelést az illető növény életének 
és természetének ismerete nélkül, vagy pedig megfordítva. A legna
gyobb érdeme pedig az új tantervnek, hogy az iskolát közelebb viszi 
az élethez. A régi természetrajzi könyveink száraz leírást nyúj
tottak a természeti világ egyéneiről s valamennyit tudományos 
rendszerekbe foglalták. Manapság a népoktatást illetőleg mosoly- 
gunk az efféle erőlködésen s olyat tanítunk, aminek a nép életé
ben gyakorlati haszna van; ez egyébként nekünk magyar népta
nítóknak a felsőség által kívánt és szívesen vállalt kötelességünk.

E kis elmélkedés után pedig áttérek közleményemnek leg
fontosabb részére, a tanítási tervezetek folytatására azon remény
ben, hogy ezen tervezetek nyomán újabb s tökéletesebb gondo
latok születnek sokaknak lelkében, a magyar jövő megalapozá
sára. Úgy legyen!

Harmadik óra. 
mandula.

A tanítás célja : A mandula és az eddig tanult gyümölcsök 
közti különbség megismertetése. A mandula felhasználása. Taka
rékosságra és a szülők iránt való szeretetre nevelés.

I. Előkészítés : 1. Az előző órán tanultak felújítása 2. Áthi
dalás és hangulatkeltés. A fali képen megmutatom a mandulafa



10 i

képét. Mondjátok meg, micsoda fa ez? Minthogy az őszibarack- 
és mandulafa között nagy a hasonlóság, bizonytalan feleletre 
számi hatunk, azért a szemléltetéshez elkészített mandulagyümöl
csöt is megmutatom. Nézzétek ilyen termése van ennek a fának. 
Mi ez? (Mandula.) Milyen fán terem a mandula? Most majd a 
manduláról fogunk tanulni, de előbb beszélgessünk egy jó leányról!

Juliska jó és engedelmes leány colt. Édesanyja örömet akart 
neki szerezni, azért születésnapja alkalmával legkedvesebb ételét 
tette eléje az asztalra. Azt bizony, finom tortaszeletet. Miféle étel 
a torta? (Finom sütemény.) Ki evett már közületek tortát? Hol 
ettél? (Lakodalomban.) Még a gazdag emberek asztalára is rit
kán kerül ebből a süteményből. Mit gondoltok miért? (Drága.) 
Juliska szülei nagyon takarékos emberek voltak, azért egyszerű, 
de ízletes eledellel éltek Édesanyja most mégis tortát készített, 
vájjon miért? Milyen boldog volt most Juliska! Hát még akkor, 
amidőn édesanyja a szomszédban lakó szegény kis Évikének is 
küldött egy szeletet abból a finom süteményből. Hát azt megtud
nátok-e mondani, hogy mit szoktak tenni a tortába? (Mandulát, 
diót, mogyorót.)

II. Új anyag közlése. 1. egység. A mandula termése. Felmu
tatok egy olyan mandulát, amelyen még rajta van a külső burok. 
Milyen az alakja? Színe? Simogasd meg! (Molyhos.) Fejtsük ki 
belőle a magot! Az éretlen mandulát ki lehet-e így fejteni? Mi
nek nevezzük a külső részt? (Buroknak.) A belső részt milyen 
héj takarja? (Csonthéj ) Felírom: csonthéjas termése van. Melyik 
részét szokták megenni? (A magot) A külső burok megfelel a 
szilva és barack húsának, de ehetetlen. ízleld meg! Milyen ízű? 
(Fanyar.) Mire való a külső burok? Felírom: védi a gyenge és 
éretlen termést.

Vizsgáljuk meg a csonthéj külsejét! Miket látni rajta? (Mély 
likacsokat.) Törjük fel! Mit találunk benne? Elvágom a magot 
kétfelé. Milyen színű a belseje? Mi ez? (Magbél) Milyen a mag
bél külseje? (Barna) Mije ez a külső rész a magbélnek ? (Héja.) 
Mikor lehet a héjat legkönnyebben lefejteni? (Ha forró vízbe te
szik.) így megtisztítva mire használják? (Finom sütemények ké
szítésére.) Ha tiszta fehér papiroshoz nyomjuk, miféle foltot hagy 
maga után? (Olajfoltot.) Tehát mit tartalmaz ? Mit sajtolnak belőle ?

2. egység. Ma n d u l a  f a j t ák.  ízleld meg ezt a mandulát! 
Milyen ízű? (Édes.) Harapd el ezt a másikat, de azonnal köpd ki! 
Milyen ízű? (Keserű.) Miért nem szabad a keserű mandulát meg
enni? (Mérges) Felírom: a keserű mandula mérges. Miért ter
melik mégis ezt a fajtát? (Orvosságot készítenek belőle.)

Összefoglalás: Amennyire lehetséges, önállóan elmondatom 
a leírt vázlat alapján a tanultakat.

Feladatok: Hol tartják a mandulát télen át? Milyen mandulát 
árulnak a kereskedésben? (Tisztítottat.) írjátok le, amit a mandu
láról tanultatok! Rajzoljatok mandulát!
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Negyedik óra.
A dióról.

C él: Szemlélődés. A dió haszna. Növényvédelem. Munkára 
nevelés.

I Előkészílés : 1. A mull órai anyag felújítása. 2. Átmenet és 
az érdeklődés felkeltése. Mikor van karácsony ünnepe? Kik örül
nek a karácsonynak? Mit kapnak ekkor a jó gyermekek? (Sok 
ajándékot.) Ki hozza az ajándékokat? Hová szokta ezeket tenni? 
(A karácsonyfa alá) Mivel diszítik fel a karácsonyfát? Van rajta 
még arany dió is! A mai órán a dióról fogunk tanulni.

II Anyagközlés, 1. egység. Mikor érik a dió? Kemény héja 
van, azért milyen gyümölcsnek nevezzük? (Csonthéjasnak.) Mi 
takarja az éretlen termést? (Zöld burok.) Ki segített már diót 
fejteni? Milyen lett tőle a kezed? (Barna.) Felírom: a z ö l d  b u 
r o k b a r n á r a  f e s t i  k e z ü n k e t .  Mi okozza ezt? (Sok festéket 
tartalmaz ) Mit festenek vele? (Selymet.) A csonthéj olyan mint az 
öreg ember arca. Milyen tehát? (Ráncos) Kétfelé választom. 
Hány félből van összetéve? Most láthatjuk, hogy a belsejét hártyás 
lemezkék rekeszekre osztják. Hány rekeszre oszlik? (4-re.) Mi 
van mindegyik rekeszben ? (Egy-egy dió gerezd.) Hány gerezdű 
a mag ?

2. egység. D i ó s z ü r e t .  Felmutatok egy érett diót, amelyen 
még rajta van a burok. A teljesen éret dió burokjának színe 
megváltozik Milyen ennek a színe? (Barna.) Miket látni rajta? 
(Repedéseket.) Hosszában vagy keresztben vannak-e a repedé
sek? Mit gondoltok, miért támadtak ezek a repedések ? (Ezeken 
keresztül kiesik a dió.) Megszokták-e várni a teljes érést? Tehát 
valamivel korábban lerázzák vagy leverik a fáról. Ezt a munkát 
minek szokták mondani? (Diószüretnek.) Mire ügyeljünk a dió
verésnél? (Hogy a galyakat meg ne sértsük) Milyen baj szár
mazik abból, ha a gályák megsérülnek? Ki volt már közületek 
diószüreten ? Mit csináltál ott ? (Én is segítettem diót szedni.) 
Jól tetted. A gyermekek segítsenek a felnőtteknek a könnyebb 
munkában!

3. egység. A d ió  h a s z n a. Hogyan használjuk fel a dió mag
ját? Ha rányomod a papirosra, mi látszik a papíron? (Olajfolt.) 
Mit sajtolhatnak belőle?

Összefoglalás : az előbbi tervezetek szerint
Feladatok: Rajzoljatok diót s gyúrjatok agyagból! Mit készí

tenek a diófa törzséből ? Miért készítének a dió-olajból olajfes
téket? (Gyorsan szárad)

Tolnay Pál.
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T a n ítá s i  te r v e z e te k  a  g a z d a s á g i  é s  t e r 
m é s z e ti  is m e re te k  k ö ré b ő l  a  III. o s z tá ly

s z á m á r a .
Irta: T o ln a y  P á l n y íreg y h á zi tan ító .

A háború szülte gazdasági helyzet felnyitotta szemünket. Be kel
lett látnunk, hogy bár elejétől fogva őstermelő ország voltunk, nem 
tudunk gazdálkodni. Nem tudjuk ezt az Isten áldotta termőföldet ki
használni, nincs többtermelés. Nem tudjuk a terményeket úgy fel
használni, hogy minden hasznosíttassék. Egy új perspektíva nyilt meg 
a gazdasági élet terén, mely minden kitermelhető értéknek gyakorlati 
és sokoldalú kihasználását célozza.

Az új tanterv, melynek bár minden pontja nem megdönthetetlen 
igazság, a természeti és gazdasági ismeretek terén a legszebb haladást 
m utatja, A term észetrajz nem különálló tudomány, de tudományos 
a lap já t képezi a gazdaságtannak. A gazdaságtan sem különálló isme
ret, de gyakorlati része a természeti ismereteknek. Ez a felfogás egész 
új mederbe terelte a gazdasági és természeti tárgyak tanítását, érvé
nyesülést szerzett a legerőteljesebb gyakorlati iránynak.

Ezen új irányzat tette szükségessé, hogy a gyakorlati alapon ösz- 
szegyűjtött tananyag ugyanezen szempontok szerint feldolgoztassák, 

;Ezt a célt szolgálják Tolnay Pál természeti és gazdasági ismeretek ta 
nítási tervezetei. Az anyag tanítási órákra van beosztva, sorakoztatva. 
Minden egység a formális fokok elmélete szerint van összeépítve any- 
nyira logikus áthidalásokkal, hogy minden kérdés az előtte állónak 
mintegy következménye. Ez a körülmény az előkészülést rendkívül 
megkönnyíti.

Célkitűzése nemcsak tárgyi, de vallás-erkölcsi, hazafias és gya
korlati irányú. Programmjába veszi a madár-, állat- és növényvédel
met, küzd a babonák és téves felfogások ellen, törvénytiszteletre, ta 
karékosságra, tisztaságra és jótékonyságra nevel. Mintha egy töké
letes alkotású hangszer állana előttünk, melynek tengernyi regiszterét 
mesteri kézzel dirigálná a szerző, amelynek akkordjai egy tökéletes 
összhangba olvadnának egybe, amit tökéletes és egyetemleges neve
lésnek nevezhetnénk. Minden tárgyi ismeret egy-egy magasabb ér
tékű nevelési egység célját szolgálja.

A tanító gyönyörűséggel lapozgathat benne. Minden természeti 
jelenség magyarázati biológiai alapon indulva, erőteljes gyakorlati 
arányban kifejtve áll előttünk. A lakjai elevenek. Az érdeklődés és a 
hangulat felkeltése, továbbá a természeti jelenségek megértésére iro
dalmi értékű mesék állanak a tanító rendelkezésére. A kérdések mes
teri módon vannak megszerkesztve, logikus alapon vannak össze
állítva.

Minden óra anyaga jövő órai feladattal van egybekötve. Ezek a 
feladatok se egyoldalúak, m ert igénybe veszi a gyermek fogalmazó, 
rajzoló, továbbá gyakorlati készségét is. Az egész mű azt mutatja,
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hogy tanító írhatta, még pedig egy volt tanyai tanító, aki a Dunántúl 
és az Alföld gazdasági lehetőségeit egyaránt ismeri.

A tervezeteket képek gazdagítják, melyek Szánthó Jenő fiatal, 
művészlelkű tanító munkái. Olyan képek ezek, melyeket a III. osz
tályú gyermek örömmel és könnyen rajzol.

Az egész mű 120 oldalra terjed, Famentes, finom papirra nyomva 
rövid időn belül jelenik meg a szerző kiadásában, (Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6.) Á ra 3 pengő. Vele egyidőben jelenik meg a IV. osz
tály számára is.

Előfizetést 15%-os kedvezménnyel már elfogad a szerző. A 
bruttó jövedelem 15%-a az evang. tanítók üdülőházáé.

Kemény Péter.

N ie tz sc h e  F r ig y e s  és  p a e d a g ó g iá ja .
K ö zli : Kol ler István.

Azok a nagy gondolatok, amelyek a szívből születnek és azok a 
kicsinyek, melyek a fejedből. Aki mélyen gondolkodik, mindig érzi, 
hogy helytelenül cselekszik, bárhogyan is cselekedjék. (Der tief denkt, 
weiss immer, dass er unrecht tut, er mag tun und machen, was er 
will.) Két nagy igazságot fejeznek ki e mondatok. Feltétlenül igaz, 
hogy minden eszme csak akkor ér valamit, ha lelkesedésből születik 
és lelkesedés a kísérője, tehát a szívből fakad. Az érzés jelentősége 
gyakran fontosabb a gondolkodásnál. Tény ugyanis, hogy a bennünket 
körülvevő emberek, tárgyak és közöttünk ellenszenv és rokonszenv 
fejlődik ki, ezért az igazság kutatásában és m egtalálásában is gyakran 
inkább az érzés, a sejtés dönt. Bergson szavaival: az intuició. Van
nak azután gondolkodók és költők, akikben minden iránt megvan a 
lelkesedés s fogékonyság és azért határozatlanok, ellentétesek az é r
zelemben, kifejezésben. íme, tehát igaz, hogy a mély gondolkodó oly 
nehezen határozhat s oly nehezen nyilatkozhatik dogmatikus határo
zottsággal.

Az az író, akinek aforizmáiból a fenti két igazságot merítettük 
s akivel ma foglalkozni akarunk, a költő-filozófus: Nietzsche Frigyes.

Nem mint filozófust akarjuk őt élvezni. A tényeken erőszakot 
elkövető elvei, semmivel sem indokolható elméletei, tanítása kétség
kívül senkire sem lehet meggyőző, legfeljebb csak eszmekeltő. Vele 
szemben azon szabad szellemek álláspontját kell elfoglalnunk, amely 
nem a rendszert látja könyveiben. “Ily szabad vándornak, Nietzsche 
gondolatlabirínthusának tévútjai, majdnem kimeríthetetlen élvezetet 
nyújtanak. (Jodl.) Nézetei azonban nagyon változnak; ő a legegyé
nibb gondolkodó.“ (N. ist der persönlichste Denker. Riehl.)

Lássuk röviden életét!
Nietzsche 1844 október 15-én született Röckenben, Lützen mel

lett. A tyja pap volt. Anyja is papi családból származott. A tyját 5 
éves korában elveszítve, 14 éves korban Schulpfortába került közép
iskolába. Egyetemi tanulm ányait Bonnban kezdte, ahonnan Rietschel
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kiváló filológus tanárát követve, Leipzigbe ment. Huszonnégy éves 
volt, mikor Baselbe hívták egyetemi tanárnak. A doktori diplomát 

, utánna küldték Lipcséből s tekintve kiváló képességeit, a vizsgálatot 
elengedték neki. I tt Baselben nagyon megerőltetve dolgozott s nincs 
kizárva, hegy későbbi betegségének csirája az ekkori szellemi meg
erőltetésben. keresendő.

Az 1871. évi német-francia háborúban mint önkéntes betegápoló 
vett részt, miután mint svájci állampolgár fegyvert nem viselhetett. 
Nemsokára szembajban betegedett meg s 1878-ban állásáról kénytelen 
volt leköszönni. Midőn nővére ú jra  látta, alig tudott ráismerni, egy 
törődött, fáradt, megöregedett ember nyújtotta neki kezét mély meg
indulással. 1880~ban írja: ,,Az utóbbi évben 118 napon á t volt rohama, 
— élt, de alig látott három lépésnyi távolságra. Betegsége kényszerí
tette őt, hogy a nyarat Felső-Engadinban, a telet a Riviérán töltse. 
1880-ban állapota reménytelen volt teljesen. A zt mondja: „Életem 
borzalmas és majdnem szakadatlan szenvedése szomjúságot kelt ben
nem a vég felé.“ „Úgyhiszem megtettem életem munkáját, de úgy, 
mint az, kinek nem engedtetett elég idő hozzá.“ „Óh, a szemeim — 
írja  panaszosan — erőszakkal visszatartanak a tudománytól.“

Nietzsche természeténél fogva közlékeny volt és nem hajlott az 
egyedüllét felé. Ismételten volt személyes hatásoknak is kitéve. A 
legmélyebben hatott reá a zeneköltő W agner Richárd, m ajt Paul Reé, 
amorálfilozófus barátsága. Baráti köréhez tartozott még a kiváló 
baseli hisztórikus Burkhardt, m ajd Erwin Rode filológus, Paul Deus- 
sen, a későbbi kiéli filozófiatanár anyai barátnője: Malvida von May- 
senbug stb. Az évek folyamán azonban mindjobban s jobban kellett 
éreznie az egyedüllét kínját. „Egyedül vagyok — írja —, oly ritkán 
jő hozzám egy barátságos szó. Egyedül vagyok, valami elrejtett, amit 
már meg sem találni akkor sem, ha meg akarnák keresni . . . Ámde, ez 
senkinek sem jut eszébe , . . Évek óta . . .  a szeretetnek egy lehellete 
sem jut hozzám!“

Midőn állapota 1882-ben javult, azt tervezte, hogy Bécs, Páris 
vagy München városában természettudományi tanulmányokkal fog fog
lalkozni. Tervével azonban fel kellett hagynia. Midőn betegsége szü
netelt, írta Nietzsche müveit „az erő és egészség legparányibb jelen
létével“. 1889 január havában hirtelen tört ki ra jta  az őrület. Over
beck, a híres szabad felfogású theológus, ki barátja volt, a beteget 
Baselben helyezte el elmeintézetben. Innen Nauenburgba került, hol 
anyja ápolta; majd nővére Weimarba vitte, ahol 1900 augusztus 25-én 
halt meg. (Riehl után.)

É letrajzát nővére írta meg. Nietzsche főbb munkái: Geburt der T ra
gödie. Fröhliche W issenschaft. Genealogie der Moral. Jenseits von 
Gut und Böse. Menschliches Allzumenschliches. Schopenhauer als 
Erzieher, W agner in Bayreuth. Der Fall Wagner. Also sprach Zara
thustra, Antichrist. Töredék: Wille zur Macht.

Lássuk az ezekben rejlő eszmevilágot.
Fiatalkorában legnagyobb hatással volt reá Schopenhauer, a ko

mor frankfurti bölcs, aki azt tanította, hogy e világ egy misztikus
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akarat megjelenési formája, amely akarat már megnyilvánul a puszta 
ösztönben, a vágy ingerében, a szenvedély indulatában. Ragyogó 
nyelven festi továbbá, hogy e világ rossz s tekintve a sok nyomort és 
szenvedést, jobb lenne nem élni, meg sem születni. Személyes baráti 
viszonyba lépett azután Nietzsche W agnerrel. ,,Es gab ein Vertrauen 
ohne Grenzen“, azaz határtalan  bizalom volt közöttük, míg közelebb 
megismerve W agnert és a bayreuthi W agnerelőadásokat, csalódva 
érezte magát. Azt mondja: ,,W agner gehörte bloss zu meinen Krank
heiten,“ (W. betegségeim közé tartozott.) Hatása alatt írta  Nietzsche 
első feltűnést keltő munkáját: ,,Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik,“

„A tragédia születése“ a görögség, Wagner és Schopenhauer ösz- 
szegezése, ahogy Nietzsche maga mondja. Az aesthetika metafizikája 
e könyv. A művészet ment meg bennünket a pesszimizmustól, ahogy 
a görögök is azért, hogy elbírhassák az életet, hajoltak a művészet 
felé. Ők ugyanis ismerték és tapasztalták az élet sok árnyoldalait, ke
serveit. Az egész világ értéke tehát csak aesthetikaí oldalán nyugszik. 
A művészet az egyedüli értékes, amit a lét produkál.

A világban két hatalom uralkodik és nyilvánul meg a művészet
ben: Dionysos és Apolló, a görög istenek nevével mondva. A díony- 
scsi művészet a zene, amely nem formál, amely mámorba ejti a lelket; 
az apollóí pedig a formáló művészet és az epikai költészet. E kettő 
egyesülve képezi a görög tragédiát. A tragédia Nietzsche szerint a 
Dicnysos dicséretére énekelt dithyrambíkus kórusból eredt, tehát a 
zenéből.

A nevezett munka főcélja azonban egy új kultúra feltámasztása: 
Die Kultur der tragischen Erkenntnis. (A tragikus megismerés kultú
rája.) Nem hiányzott sok és 1883-ban majdnem testet öltött a terv, 
ily célú kultúra szolgálatában álló intézetek létesítése. Olyan lények
ről van szó, akik felismerik a lét tragikus voltát s kiknél ennek a fel
ismeréséből fakadnak világnézeteik és cselekedeteik. Ilyen lény — 
Nietzsche szerint — „fenséges, haragvó, büszke tekintetű, a legmeré
szebb akarattal harcos, költő, bölcsész egy személyben“. Olyan tehát 
mint ő. Ilyennek akarja látni az új nemzedéket. Az Übermensch 
(emberfeletti ember), későbbi kedvenc eszméjének, csiráját látjuk már 
e szavakban. Ami pedig elfeledteti az élet bajait, nyomorúságát, az 
a művészet, ahogy m ár Schopenhauer is hirdette. Az a művészet, 
amelyet — mint Nietzsche lelkesen vallja — W agner zenedrám ája 
képvisel. (Riehl: Nietzsche 46—54.old.)

íme ez Nietzsche hitvallása gondolkodása első időszakában.
Nietzsche a kultúra filozófusa, kinek gondolkodásában három pe

riódust lehet megkülönböztetni. Láttuk az első időszakot. Ebben a 
kultúra a mindent átfogó művészet. Most jő a második periódus, mi
dőn a kultúra megismerés s végre látni fogjuk élete utolsó korszakát, 
amidőn a kultúra célja az ember felemelése, Übermenschsé levése, 
tehát a magasabbrendű ember létesítése. A Nietzsche által hirdetett 
kultúra létesítése azonban a mai erkölcsfogalmakat túlhaladja. Innen 
az erkölcsi „értékek átértékelése“, a mai morál elleni harc és új é r
téktáblák felállítása.
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A második időszakban most már a művészettel szemben a posi
tiv tudományok lépnek előtérbe, A kultúra célja a szabad, független 
tudomány alapján új értékek feltalálása s ezáltal az embertypus eme
lése. A bölcselő feladata, hogy értékeket teremtsen. A filozófusok te
hát „törvényhozók és parancsolok“. Ő a holnap és a holnapután szük
séges embere, ellenségei mindig a ma ideáljai. (Riehl 55—57. old.) S 
Nietzsche felfogásában igazság is rejlik. A  nagy gondolkodók mindig 
hadilábon állanak az uralgó felfogással, innen a keresztre feszítés, az 
üldözés, amiben részük van.

Nietzsche — mint látjuk — tehát ezen időszakban más felfogást 
hirdet. Látni fogjuk, hogy e felfogását is elhagyja, ahogy maga 
mondja: „Ich habe mich zweimal überlebt“ (kétszer túléltem magam). 
„Manchen Abschied nahm ich schon, ich kenne die letzten herz
brechenden Stunden.“

A második időszak legkiválóbb műve: „Menschliches Allzu
menschliches.“ Könyv szabad szellemek számára. Mi a lét értelme? 
Ez a kérdés és a felelet reá: eszköz a megismerés számára. Hogy e 
felfogásra eljuthasson, Nietzsche eltávolodott minden metafizikától, 
mert megismerés alatt csupán a pozitív tudományokat értette. M eta
fizika Nietzsche szerint az a tudomány, amely az alaptévedésekről 
szól akképpen, mintha alapigazságok lennének. Ez igaztalan állítás. 
Metafizika ugyanis az a tudomány, amely a lét végső kérdéséről szól. 
Ilyen például: mi a dolgok valódi lényege, mert hiszen a dolgok csak 
úgy ismerhetők meg, ahogy érzékeink s agyunk gondolkodási törvényei 
eleíbénk állítják. Mi az anyag? Mi a szellem? Van-e önálló léte 
vagy nincsen? A fejlődésnek van-e végcélja? nincs-e? Hiábavaló 
minden a világon: emberi lét s kultúra is és ahogy évezredes fejlődés 
mindez, épúgy tönkre is megy végleg egykoron. Avagy van-e az em
berlétnek több értéke az állaténál? E kérdések ott vannak minden 
ember lelkében és azért kell, hogy legyen oly tudomány is, amely a 
kor tudása állásának alapján erre vonatkozó lehetséges feleletekkel 
foglalkozik, ha tudjuk is azt, hogy biztos tudás alapján álló felelet 
e kérdésekre nincs. Ez a tudomány a metafizika s az e kérdésekre 
vonatkozó állásfoglalás annál fontosabb, mert befolyásolja világnéze
tünket, cselekvéseinket.

Nietzsche azonban nem a felvilágosodás, vagy a pozitivizmus ko
rának tudományát adja könyvében, ahogy talán gondolnék, hanem 
csupa aforizmákban erkölcsi felfogását, amely szerint erkölcsös csak 
az, ami hasznos. Nem látja Nietzsche, hogy erkölcsösnek lenni gyak
ran azt jelenti, áldozatot hozni, cselekedni érdekeink ellen; van eset, 
hogy életünk feláldozását is követeli. Nem látja továbbá, hogy ami 
igaz és jó, olyan, ha nem is ismerik fel. Abszolút dolog. Lehetnek 
egyesek, esetleg egyes korok, amelyek ezt fel nem ismerik s azért az 
emberiség egyes korszakaiban ugyan uralkodhatík relatív erkölcsi fel
fogás, de mindamellett a jóság és igazság abszolút jelenség,

A felvilágosodás igazi filozófusa egyébként Nietzsche sohasem 
volt. Mint minden gondolatirányon, ezen is feléje emelkedett „A va
lóban szabad szellem, a szellem felett is szabadon fog gondolkodni“,
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mondja ő. És ismét másutt: „Ezek még mindig nem szabad szellemek, 
mert hisznek még az igazságban,“ (Riehl: Nietzsche 70, old,) ,,Mi 
kényszerít bennünket arra a felvételre, hogy létezik az igaznak s ha
misnak ellentéte, nem elég-e hinnünk, hogy ezek csak a látszat foko
zata i?“ (Riehl 71 old.) E mondata teljesen ellentétben áll a modern 
értéktannal, amely szerint — mint láttuk — az igazság valami abszo
lút dolog. E felfogás kifejtését itt mellőzznünk kell. Behatóan meg
találjuk ennek kifejtését Böhm Károly, Pauler Ákos és W indelband 
műveiben.

Nietzsche életének utolsó periódusát Zarathusztra-kornak szokás 
nevezni, Az emberiség jövőjébe vetett hit, a kultúráért való munka, 
amelynek célja az embertypus emelése, pótolja szerinte a vallást. 
(Riehl 75. old.) Ez a jellemző felfogása e korszakában. Nem a meg
ismerésben, de a teremtésben rejlik üdvünk. Mintha csak R., Rolland 
szavait ha Manók a Jean Christófban: Nincs más öröm, csak a terem 
tésé, nincs más lét, csak azoké, akik teremtenek, A többi mind csak 
árnyék, amely a föld színén lebeg. Az élet minden öröme, szerelem, 
lángész, cselekvés mind egyetlen tűzhelyből kicsapongó lángok.“ 
(IV: Lázadás.) Avagy, ahogy Nietzsche mondja: „Euer K inderland sollt 
ihr lieben. — das unentdeckte im. fernsten Meere . . . Wie vieles ist 
noch möglich! Des Menschen fernstes, tiefstes Sternenhöchstes, seine 
ungeheure K raft.“ (Riehl 76 old.) A kultúra minden újjáalkotása e 
vezető egyéniségek műve. „Az emberi társadalom  — mondja a Zara- 
thusztrában Kisdolet — keresi a parancsolót.“ (Riehl 78, old.) Nagy 
emberek csinálják a történelmet vagy a történelem a nagy embereket? 
Carlyle szerint a nagy emberek a történelem szerzői. Taine az ellen
kezőt állítja. E jóformán meddő vitára nem térhetünk reá. Nietzsche 
felfogása hasonló a Carlyleéhez. A valóságban a két felfogás kiegé
szíti egymást, Nietzsche felfogásából kifolyólag lenézi a népet, a „Viel 
zu vielen“-eket. A természet csak felhasználja a népet, hogy hat-hét 
nagy embert hozzon létre. (Riehl 79. old.) Nietzsche az emberjövő 
oly nagyságáról álmodik, amelyet az emberben, levő nagy, szabad és 
borzalmas természetéből még tenyészteni kellene. (Ríehl 85. old.) A 
modern kultúra és erkölcsi felfogása szerinte az emberiségnek csak 
minél jobban való lealacsonyítását idézi elő, azért vált a kultúra s az 
erkölcs problémává Nietzsche gondolkodásában. S ezért küzd korunk 
kultúrája s erkölcse ellen.

S mégis semmi sem ált gondolkodásától távolabb (Riehl 87. old.), 
mint zabolátlanság és önkény. Nem hirdet lázadást a tekin
tély ellen s nem kívánja, hogy kivonjuk magunkat az erkölcs sza-, 
bályai alól. „Annak parancsolnak, aki magamagának engedelmeskedni 
nem tud. Olyan vagy-e, akinek szabad volt az iga alól menekülni? 
Akárhány van, aki utolsó értékét cserben hagyta, midőn szolgalmát 
cserben hagyta.“ ((Riehl: Bevezetés a jelenkor filozófiájába. 179. old.) 
Csak az erélyt hangoztatta Schopenhauerrel szemben, aki a részvétre 
fekteti a fősúlyt. Legyünk erősek és nemcsak jók. Hibája azonban 
Níetzschenek az egyoldalúság. Az erély kell, hogy az erkölcs alkat
része legyen, de jóság és részvét nélkül igazi erkölcs nincsen. Az ér-
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telem fejlődésével fejlődik a humanizmus, a szociális érzés, a szim- 
páthia s a könyörületesség is, így van ez a gyermeknél s a népeknél 
egyaránt. Az igazság felé fejlődik az emberiség. A jóság és okosság 
forrása egy. Amit csak primitív s még ma is vad nép erkölcsösnek 
tarto tt s tart, azt mi m ár nem annak tartjuk  s ezért törekvésünk, azt 
kiirtani. így szűnt meg a rabszolgakereskedés, rabszolgatartás, a más 
valláson, felfogáson, gondolkodáson levők üldözése stb., amit pedig 
előbb természetesnek tartottak. Ahogy a gyermek még nem tudja, 
mily kegyetlenség például az állatok kínzása s csak az ész fejlődésé
vel jjön erre reá, akkép fejlődik a népeknél is a jóság az ész fejlődé
sével.

Azt mondja Nietzsche a részvét ellen: ,,Ach, wo in der W elt ge
schehen grössere Torheiten, als bei den Mitleidigen? Wehe den Lie
benden, die nicht noch eine Höhe haben, die über ihren Mitleiden ist. 
Mitleiden ist zudringlich.“ A részvét tolakodó. (Riehl: Nietzsche 
91. old.) ,,Ne akarjunk orvosok lenni ott, ahol gyógyíthatatlannal ál
lunk szemben.“ A gyengék menjenek tönkre. (Riehl 93. old.) E ke
gyetlen szavak mindent kifejeznek, csak nem igazságot. Vájjon azon 
sok századon keresztül, amely telve van a népek, nemzetek, társadalm i 
osztályok és a vallások közti harcokkal, küzdelmekkel, a nyomor és 
a vagyon közötti harccal, vájjon túlsók volt-e ekkor az emberszeretet- 
ből, vájjon ma oly kevés-e már a nyomor, a harc, hogy azt lehetne-e 
mondani: nem. kell emberszeretet, nincs már szükség részvétre? Alig 
hiszem, hogy erre igennel lehetne felelni és Nietzschenek igazat adni. 
(Jcdl: Vom Lebenswege. 99— 100. old.) És minél több ember és mi
nél nagyobb társadalm i réteg számára tesszük lehetővé a tanulást, a 
művelődést, az iskolázást s a magasabb tanulmányokat, annál inkább 
megvan a lehetőség, hogy nagy szellemek keletkezhessenek.

Más véleménnyel van persze Nietzsche: „Der Mensch muss besser 
und böser werden.“ ,.Legyünk kemények, mi utolsó stoikusok.“ 
„Trachte ich denn nach Glück? Ich trachte nach meinem W erke.“ 
(Riehl: Nietzsche 100. old.)

A saját egyéniségünkön fekszik a fősúly. Mindig eszerint csele
kedjünk. „Légy férfi, ne engem, kövess! M agadat kövesd!“ Unser 
Selbst (egyéniségünk) legyen cselekvéseinkben, mint az anya a gyer
mekben: „Der aber hat sich selber entdeckt, welcher spricht: Das ist 
mein Gutes und Böses.“

Az élet annyi Nietzsche szellemében, mint hatalommal bírni s 
azt gyakorolni: „Wille zur M acht.“ A hatalomra törekvő akarat. (J. m. 
103. old.) Pedig — ahogy Ríehl helyesen megjegyzi —• nem küzdelem 
és harc, hanem, odaadás is tartozik az élet lényegéhez s az a harmó
nia, amely az erőket s funkciókat egységes cél érdekében egyesíti.

Nietzsche szerint a rang határozza meg a feladatokat is. Aki pa
rancsolásra teremtetett, annál nem erény a szerény visszahúzódás. 
(J. m. 110— 111. old.) Csak azok iránt vannak kötelességeink, kik hoz
zánk hasonlók. Nincs tehát Nietzschenek az elnyomottak, jogtalanok 
iránt és ép ezért a szociális kérdés iránt sem. Az emberek — mondja 
egyébként — nem egyformák és ne is legyek azok. Kétféle erkölcsöt
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ismer ő: Herrenmoral, az uralkodó szellemeké, a fensőbb embereké 
és Scharenmoral, a tömeg erkölcse, azon tömegé, amely csak a fensöbb 
emberekért, a hatalm asokért létezik,

A ,, Jenseits von Gut und Böse“ (Túl a jón és gonoszon] című mű
vében nyilatkozik Nietzsche a nőkérdésről is, ,,A férfi és nő alap
problémájában tévedni, tagadni azt, hogy örvénylő ellentét uralkodik 
köztük; egyenlő jogokról, egyenlő nevelésről, egyenlő igényekről és 
kötelességekről álmodni itt: a szellemi korlátoltság tipikus jele ez.“ 
„Birtoknak kell tekinteni a nőt,“ (Ford. Vályi Bódog. 169. old.] Úgy
hiszem felesleges megemlítenem, hogy a nőkérdés megítélése hely
telen. A nemek közti sajátságok különböző volta mellett, a nő egyéni
ségét s a benne rejlő képességek érvényre ju ttatását nem szabad el
nyomnunk, sem az emberi jogok gyakorlásától őt visszaszorítanunk. 
E munkában leszólja továbbá Níetsche a németeket és az angolokat, 
kiket közepes tehetségeknek tart, s kiemeli a franciák stíljét, ízlését.

(V ége következik .)

A k e s z th e ly i  ü d ü lő h á z  fe la v a tá s a .
A Mindenható által természeti szépségekkel oly pazar bőke

zűséggel megáldott magyar tenger pariján, a kies helikoni Keszt
helyen julius 6-án megnyílt a tanítók üdülőháza és fiúinlernátusa. 
Az ige, az eszme testet öltött, csonka hazánk össztanítóságának 
éveken át reményekkel táplált vágya valósággá vált. A tanító
jóléti intézmények száma eggyel ismét gyarapodott Zalamegye 
történelmi légkörű városában, hogy az egész ország tanítósá
gának érdekeit szolgálja.

A fenti napon lefolyt avatási ünnepre a fővárosból lejött 
Rákos István az Orsz. Szöv. elnöke, Simon Lajos főtitkár, Háros 
Antal az Eötvösalap főtitkára, Gergely István számtartó és nagy 
számban a dunántúli vármegyék tanítósága. (E sorok írója mint 
már ott üdülő vett részt az ünnepen) A kultuszminiszter dr. 
Szűcs Imre h. államtitkár és Fábián Jenő miniszteri tanácsossal 
képviseltette magát. Megjelent azontúl Keszhely hivatalos és tár
sadalmi vezetősége felekezeti és osztálykülönbség nélkül. Az 
avató ünnepség az otthon árnyas udvarában folyt le. Rákos 
István a Hiszekegy-gyei nyitotta meg az ünnepséget, majd a tőle 
megszokott tömör gondolatokban gazdag beszédet mondott. Be
szédéből kiemeljük a következőket: Ezt a hajlékot nem a jómód 
túlfápláltsága, nem személyi hiúság hozta létre, hanem a tuda
tosság, a tanítói összetartás megnyílványulása. Nemcsak a tanító
ság érdeke, hanem azon keresztül magasabb nemzeti érdekeket 
elégít ki és a magyarságért harcoló tanítóság lelkülete rak benne 
fészket, Jelenti ez az otthon a cselekvés erejét, mert nem szavak, 
hanem az alkotás jelöli meg ennek a nemzetnek sorsát. — 
Szűcs Imre h. államtitkár a kultuszminiszter üdvözletét tolmá
csolta, rámutatva, mennyi nagy embert, mennyi értéket adott a
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magyarságnak a tanítóság. Alajd Reischl Imre városbíró mutatott rá 
az ifjúság nevelésének nagyfonlosságú problémájára; az erkölcs, 
tudás plántálásának magasztos, de nehéz feladatára, s hogy az 
ország csak a tanítóság munkája révén nyerheti vissza régi 
nagyságát. Végül Szalay Samu zalaegerszegi áll. ig. tanító, az 
ottani ev. gyülekezet kántora, a Zalamegyei Alt. Tanítótestület 
elnöke mondott mindenkit lebilincselő költői lendületű, magasan 
szárnyaló üdvözlő beszédet. Ezután Rákos István átadta az 
épület gondozását Iwsiís Gyulának, a keszthelyi községi elemi 
iskola lelkes igazgatójának, az ö fáradozásának köszönhető, hogy 
az üdülőház Keszthelyen létesült s ő a felügyelöbizottság elnöke. 
Rákos a többek között azt mondja: „Vedd jó gondozásodba ezt 
az intézményt, őrködj ennek nemcsak szép külsőségein, hanem 
a lelkén is, hogy mindig az maradjon, aminek szántuk. Külső 
dísz helyett a belső tartalom legyen a fő gondod és ez legyen 
az egész magyar tanítóság irányelve is.“

Az otthonról annyit, hogy az Keszthely főutcáján emeletes 
épület, szép fásííott udvarral, szálló-vendéglő volt s abból lett 
átalakítva. Vételár az összes berendezéssel, valamint az átalakí
tás több mint egy miliárd koronába került. Az utcai részben több 
szobában, az udvari részben 3 teremben összesen mintegy 90 
ágy van elhelyezve. Az utcai rész tanítási idő alatt internálus 
lesz tanííócsaládok fiai részére, kik Keszthelyen végzik középis
koláikat; a nyári szünidőben pedig az egész épület tanítók részére 
üdülöházul szolgál, kik innen járhatnak Hévízre vagy a Balatonra 
fürödni. Üdülők részére is nemcsak lakást hanem élelmezést is 
nyüjt és pedig reggeli, ebéd és vacsorával együtt ezen a nyáron 
például személyenként és naponként 5 pengőért, tehát igazán 
kedvezményesen, mert ott 5 pengőért nyáron még lakást se kapni. 
Az egész épületcsoport külső képe és célszerű belső berende
zése csupa ízlés, csín és tisztaság; díszére válik az Eötvös- 
alapnak. Felírása a sarok homlokzatán: Eötvös-alap, az uccai 
fronton pedig : Rákos István fiuinternátus és üdülőház.

Adja a jóságos Isten megsegítő kegyelme, hogy mielőbb az 
ev. tanítóság üdülőházát avathassa föl valahol a vadregényes 
Balaton partján a mi Krug Lajosunk. Horváth János.

E g y e sü le ti  é le t.
1. A sop ron i fe lső-egyházm egyei Tanítóegyesület f. évi

junius hó 14-én Sopronban tartotta rendes közgyűlését, amelyen 
az egyesület tagjain kívül részt vettek: Scholtz Ödön esperes, 
Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, Pöttschacher István és 
Schermann Sándor lelkészek, dr Zergényi Jenő kormányfőtaná
csos, egyházmegyei felügyelő, Palásti Kálmán tanfelügyelő, Hamar 
Gyula tanítóképző-intézeti igazgató, Rozsondai Károly tanár és 
még sok más érdeklődő tanügybarát.
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Graf Samu beható, minden fontosabb mozzanatot felölelő 
elnöki jelentésével kapcsolatban a közgyűlés egyhangú határo
zattal kimondta, hogy újból sürgeti illetékes helyen a kerületi 
tanítóegyesület utján a nyolc osztályú népiskolának és a főisko
lai tanítóképzés reformjának törvénybe iktatását. Kötelességévé 
teszi minden tagnak jóléti intézményeink, első sorban a balatoni 
üdülőház ügyének támogatását és tiltakozik a tanév megcsonkí
tása ellen.

Amminger Kálmán soproni kartárs Beethoven Lajosról emlé
kezett meg élvezetes értekezés keretében. Major Samu szakonyi 
kartárs a közgyűlés előtt, gyakorlati tanítás keretében bemutatta 
új írva-olvaslató módszerét és annak eredetiségével és szinte 
hihetetlen rövid idő alatt elért eredményével elragadtatta a hall
gatóságot. Ezt a zseniális módszert széles mederben kellene 
ismertetni és az egész evangélikus tanítóság dicsőségére terjesz
teni és tanügyünkbe belekapcsolni.

A mindvégig magas szinvonalú közgyűlés után a jelenvoltak 
Kindler Mihály kalauzolása és ismertetése mellett az iskolakertet 
tekintették meg, melynek mintaszerű rendezése és vezetése álta
lános tetszést váltott ki. A hangulat emelkedettségéhez nagyban 
hozzájárult, hogy az egyházközség itt pompás hűsítőkkel és ha
rapni valókkal lepte meg hálás vendégeit. — (Ezt a szép példát 
más egyházközségek is követhetnék. Szerk.)

2. A sop ron i alsó ág hitv ev. egyházm egyei T a n ító eg y e 
sület 1927. évi junius 14-én Beleden tartotta közgyűlését.

Kiss Lajos egyesületi elnök, a gyűlést bevezető egyházi ének 
és rövid fohász után, üdvözli a tagokat és vendégeket, kik között 
szerencsénk volt körünkbe látni dr. Ajkay Béla egyh. megyei felü
gyelő urat, egyesületünk díszelnökét és Krúg Lajost, egyházke
rületi- és Orsz. ev. Tanítóegyesületünk szeretett elnökét, bemu
tatva s szeretettel üdvözölve az egyházmegyének új tanerőit, kik 
ez év folyamán jöttek körünkbe, a közgyűlést megnyitja.

Az elnöki jelentése 1. pontjában áttekintést nyújt az egyház
megye iskoláinak állásáról, s tanítóinak működéséről és az iskola 
vizsgálati jelentésekből megállapítja, hogy iskoláink úgy az egy
házi és valláserkölcsi, valamint a közismereti tárgyakat tekintve 
magas színvonalon állanak s derék tanítóink hivatásuk magasla
tán állva, dicséretes eredményt értek el. — Kiemeli e pontnál 
egy szerény, de annál tevékenyebb, szívben, lélekben s szeretet- 
ben gazdag kartársunk Major Samu szakonyi tanító munkálko
dását, ki nemcsak az iskolában teljesíti pontosan és lelkiismere
tesen hivatását, de tanítótársai és a tanítás sikeressé tétele cél
jából szabad idejét és az iskolában szerzett tapasztalatait arra 
fordítja, hogy kartársainak, nehéz, fáradságos munkáját megköny- 
nyítse, a tanítást vonzóvá, érdekessé és gyorsan célravezetővé 
tegye. Ő ugyanis az írás és olvasás gyors és maradandó elsa
játítására saját maga kézzítette játéktárgyak felhasználásával egy
bekötött oly tanítási eljárást talált fel s honosított meg iskolájá-
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ban és mutatott be a nyilvánosság előtt is már több Ízben, mely
nek segélyével a gyermeknek játék, a tanítónak öröm a munkája. 
Ezen módszerre itt is felhívom k. kartársaim figyelmét s akik 
annak üdí'ös és célravezető voltával meg akarnak ismerkedni, 
jól teszik, ha felkérik nevezett kartársat módszerének bemutatá
sára s én hiszem, hogy nem fog elzárkózni az ilyen kívánság 
elől és szívesen áll rendelkezésre.

a 2. pontban jelenti, hogy Krug Lajost kerületi és országos 
Tanítóegyesületünk elnökét, nyugalomba vonulása alkalmával az 
összes ev. tanítóság a múlt évben Sopronban tartott Orsz. Tanító- 
egyesületi közgyűlésen fényesen és méltóan ünnepelte, átnyújtván 
egy ezüst babérkoszorúban symbolumát a hálának és elisme
résnek, mire Ő igazán rászolgált; mert Ő a tanügynek és tanító
ságnak szolgálatában látja és találja legszebb hivatását, gyönyö
rűségét, a legnagyobb jutalmat pedig munkássága tapasztalt sike
rében. Ezt bizonyítja az is, hogy Ő — nyugdíjaztatása dacára — 
úgy az egyházkerületi-, mint az Orsz. Tanítóegyesület által a taní
tóság egyértelmű bizalmából és szeretetéből felajánlott elnöksé- 
gat és vezetést, aki erre mintegy praedeslinálva van, újra elfo
gadta, melyhez neki Istentől erőt, egészséget kitartást és hosszú 
életet kívánunk.

3. pontban elparentálja egyesületünk egyik volt érdemes tag
ját, Noszlopy Kristóf ny. németi tanítót, kinek temetésén márc. 
hó 6-án a kartársak szép számmal vettek részt.

a 4. pontban felhívja a tanítóság figyelmét a „Holland-Magyar 
Biztosítótársaságra“ s arra kéri a karíársakat, hogy jóléti intéz
ményeinket karolják fel és a havi 80 fiiléres járulékot (2 éven át) 
e célra fizessék be.

az 5. pontban, jelentése végén bejelenti, hogy 40 éves taní
tói működése után nyugdíjaztatását kérte, miért is a reá nézve 
oly megtisztelő elnöki állásról is lemond. Ennek bejelentése után 
dr. Ajkay Béla egyh. megyei felügyelő úr méltatta a távozó 
elnöknek az egyház- és iskola terén teljesített dicséretes és buz
gó fáradozását, úgy a maga, amint az egyesület nevében neki 
köszönetét mondva kívánja, hogy a nyugalom idejét még sokáig 
teljes megelégedettségben tölthesse és élvezhesse.

Az iskolai vizsgálatokról szóló jelentések tárgyalása követ
kezett ezután, melyről már előzőleg említést tettem, de itt ki kell 
emelnem dr. Ajkay Béla diszelnök urnák és mint egyh.
megyei felügyelő urnák az igazságot határozottan és nviltan valló 
és a tanítóságot hálára kötelező rokonszenves, meleg nyilatkoza
tát, mely ez alkalommal különösen megnyilatkozott. A közgyűlés 
ennek kapcsán elhatározza, hogy az eddig szokásos iskolai vizs
gálatok helyett azt fogadta el, hogy legyen az egyházmegye bá
róin körre osztva — ezt utóbb az egyházmegye két körre módo
sította — s minden körbe 1 — 1 lelkész, 1 — 1 tanító, 1 — 1 világi 
egyháztag legyen képviselve.
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Egyházmegyei tanítóképviselőkül Kiss Lajos és Czirák György 
lettek kiküldve.

Az egyházkerületi közgyűlésre küldendő két tanítóképviselőre 
adta le szavazatát a közgyűlés és pedig a tolna-somogy-baranyai 
egyházmegye tanítói közül Baier János bonyhádi és Marth Péter 
győrkönyi ig. tanítókra.

Következeit a könyvtáros és pénztáros jelentése. Itt említem 
meg, hogy dr Ajkay Béla tanítóegyesületünk céljaira 12 pengőt 
adományozott. Munkát olvasott volna Bakovi Elemér, mely azon
ban a nagy tárgyhalmaz miatt elmaradt, de a munka az Ev. Né
piskolában fog megjelenni. Jövőre munkát hoz Pálfy Mihály, birá- 
lója Nagy Dénes lesz. A létesítendő „Altdörfer Keresztély és 
Viktor alapra egyesületünk 10 (fiz) pengőt szavazott meg.

Az Evang. Népiskola terjesztésére és fenntartására az egye
sület 50 (ötven) pengőt juttatott.

A közgyűlés egyházmegyénk kiváló s érdemekben gazdag 
tagját, Rupprecht Olivér ural, főrenddé történt megválasztása feletti 
örömének kifejezést adandó, az elnökség utján üdvözölni határozta.

Végül az elnökválasztás ejfetett meg, mely tisztségre egy
hangúlag Czirák György pofyondi kartárs lett megválasztva, az 
alelnöki tisztséget pedig az egyesület egykangulag Kisfaludy 
Károly büki tanítóval töltötte be.

Magyarkeresztúr, 1927. julius 15. Kiss Lajos
3. A pesti alsó evang egyházmegyei Taní'óegyesület jun.

hó 7-én tartotta évi rendes közgyűlését Solfvadkerten az iskola 
egyik tantermében, nagy érdeklődés mellett. Mint vendégek 
Krutíschnitt Antal főesperes, Bakay Péter tanügyi esperes, Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelő, Koren Márton kiskőrösi lelkész s még 
többen vettek részt.

Elnök megnyitója s évi jelentése után Schmähl Lajos hartai 
tanító ismertette sajátos számtantanítási módszerét, majd Lengvári 
Zsigmond, kiskőrösi tanító felolvasást tartott „A jó tanítódról.

Elnök több rendbeli javaslatát a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta. Legfontosabb ezek között az „Ev. Tanítók ÍJdülőházá“-nak 
kérdése. Általános lelkesedéssel kimondatott, hogy a pesti alsó 
ev. egyházmegyei íaniíóegyesület a Balaton mellett létesítendő 
üdülöházban egy szoba-alapítvány jegyzésével részt vesz. E címen 
1600 pengővel terheli meg magát s ez összeget két év alatt — 
havi részletekben — fogják a tagok az egyesület pénztárába befi
zetni. Mint a maga nemében páratlan eseményt kell itt megem
líteni Kruftschniíí Antal főesperes urnák, a tanítóság őszinte jóaka
rójának ama kijelentését, hogy a legsúlyosabb anyagi gondokkal 
küzdő egyházmegyei egyesületi tag helyett Ő fogja a járulékot 
befizetni. Kijelentette továbbá: utasítani fogja az egyházmegyé
jéhez tartozó iskolaszékeket, hogy azon nem remélt esetben, 
ha mégis akadna oly tag, aki indokolatlanul elhanyagolja vállalt 
kötelezettségének teljesítését, — vonják le fizetéséből az esedé-
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kés járulékot az egyesületi pénztár javára. (Hisszük, hogy erre 
nem lesz szükség!

Másnap — jun. 8-án — a tenplomban díszközgyűlés kereté
ben búcsúztattuk el 40 évi érdemes működés után nyugalomba 
vonuló Klimek Rezső solívadkeríi ig. tan. testvérünket, egyesü
leti pénztárost, a tágas templomot zsúfolásig megtöltő közönség 
jelenlétében. Búcsúbeszédeket mondtak a következők : 1 az egye
sület nevében Kimer Gusztáv elnök, 2. az egyházmegye nevében 
Kruttschnitt Antal főesperes, ki egyúttal átnyújtotta ünnepeknek 
dr. Raffay Sándor püspök úr elismerő levelét és örökös igazga
tói címről szóló oklevelét. 3. Kohányi Gyula kir. tanfelügyelő,
4. a helyi tantestület nevében Lang Péter, 5. volt tanítványai nevé
ben Kemény Gábor bajai lelkész, 6. az egyház részéről Font 
Imre egyh„ felügyelő, 7. a ref.- rom. kath.-, községi- izr.- tantes
tületek. — Az ünnepelt meghatva mondott köszönetéit. Végül 
Bakony Péter esperes az oltár előtt méltatta az ünnepelt érde
meit, imát áldást mondott s a himnusz eléneklésével véget ért a 
lélekemelő ünnepély.

Utána közebéd, hol számos felköszöntő hangzott el.
Hálás köszönet a solívadkeríi ev. egyháznak, mely vendégül 

látta az egész tanítóegyesületet:
4. A csanád-csongrádi! evang. egyházmegyei Tanítóegye

sület jun. hó 23-án Flódmezővásárhelyen tartotta meg Országh 
József szegedi tanttó elnöklete alatt rendes évi közgyűlését Ven
dégeiül tisztelhette Uhrin Károly egyh kér. tan. egy. elnököt, Darida 
Károly egyh.kér. tan egy.főtiíkárt.FabriczyPál békési egyhm. elnököt, 
Laczó Endre arad-békési elnököt, Grexa György egyh kér. pénz
tárost, Kozsuh István békéscsabai, Zaíykó Mihály orosházi kar
társakat, Planetz Gyula hódmezővásárhelyi lelkészt, Kiár Béla 
hitokt. lelkészt és Zsigmond AAárta úrleányt, a szegedi vasárnapi 
iskola vezetőjét

Elnök megnyitó beszédében a magyar feltámadás és az új 
magyar jövő előkészítéséről beszélt, lelkére kötvén minden ev. 
tanítónak, hogy a magyar hitnek lelkes hirdetője s az evangeli- 
omi valláserkölcsi nevelésnek fáradhatatlan apostola legyen.

Uhrin Károly kér. elnök a bányakerületi tanítósága nevében 
üdvözölte a számban kicsiny, de agilis tanítóegyesületet.

Krug Lajos országos elnök levélben üdvözli az egyesületet 
közgyűlése alkalmából.

Planetz Gyula lelkész a hódmezővásárhelyi egyház nevében 
mondott üdvözlő szavakat Országh József elnöknek mindenre 
kiterjedő jelentésével kapcsolatosan az egyesület lelkes öröm
mel tette magáévá a létesítendő üdülőháznak ügyét s kötelezte 
magát, hogy a két évre megállapított egyénenkénti hozzájárulá
sokat befizeti, de kívánatosnak tartaná, ha e célra postai befizető 
csekklapok állnának rendelkezésre. Elhatározta azt is, hogy a 
szomszédos békési egyesülettel megegyezést kísérel meg egy 
közös szobaalapitvány létesítése iránt.
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Stötzer Frigyes hódmezővásárhelyi tanító a kézügyességek
ről, a papír-, fa- és agyagmunkák tanításáról tartott kimerítő elő
adást és a tanítványainak e nemű munkáiból gyönyörű kiállítást 
mutatott be.

Darida Károly felkérésére az előadó vállalta, hogy a kér. 
tanítógyülésen megismétli ezen előadását és ott is bemutatja 
szép gyűjteményét.
Huszák József szentesi kartárs felkéri az előadót, hogy a leg
szükségesebb slöjdmunkák tanítására nézve állítson össze egy 
kis tantervet és azt az Ev. Népiskolában adja közre.

Országh József szegedi tanító a Gáspár-féle számépítővel 
való számtantanítási módszert mutatott be. A számtantanításból 
eddig a lényeg maradt ki — a szemléltetés képének és hangjá
nak kapcsolódása, vagyis a számtantanítás fonetikája s ezért 
volt a számtantanítás oly nehéz, sokaknál teljesen eredményte
len. E módszernél a szemléltetés a tárgyasífoíí számot állítja a 
tanuló elé alkatrészeire bontva, melyről kitörölhetetlen lelki kép 
alakul a gyermek lelkében, úgy hogy szinte játszi módon a 
gyengébb tehetségű tanulók is megtanulnak e módszerrel szá
molni, különösen ha kezükben is van a hozzá való szemléltető 
eszköz, a számépítő téglácskák.

A végig érdekes előadást a közgyűlés zajos éljenzéssel 
honorálta.

Kiss Kálmán előterjesztette az egyesület rendben levő száma
dásait. Uhrin Károly felhívja a kartársak figyelmét a szept. 14-iki 
evang. rajzkiállításra. Stempel Antal indítványára az egyesület 
megkeresi az egyházmegyei közgyűlést, hogy hasson az egyház- 
községekre, hogy a tanítóknak fizessék ki a jól megérdemelt 
hadi pótdijat és az arcképes igazolványok térítési diját.

A tűlhosszú gyűlés után vighangulatu közebéd következett.
5. A Békési egyházm egyei T anítóegyesü let  f. évi julius 2-án 

Orosházán tartotta rendes közgyűlését. Ezen részt vett: Kovács 
Andor esperes, dr. Bikády Antal egyházmegyei felügyelő, a helyi 
lelkészek, körlelkészek és az állami iskola több tagja is.

Fabriczy Pál gondos elnöki jelentése és az üdülőház kérdé
sének ismertetése, Orbán János értekezése az erkölcsi nevelés
ről, valamint ifjú Latykó Mihálynak szabad előadása Pesíalozzi- 
ról, a jelenlévők élénk tetszésével találkozott. A közgyűlés egyik 
fontos határozata, hogy az orosházi, íóíkomlósi kartársak a 
csanád-csongrádi egyhm. tenítótestületíel együtt szobaalapítványt 
tesznek.

Következvén a tisztújítás, a közgyűlés őszinte sajnálkozással 
vette tudomásul, hogy elnöke, aki eddig oly igaz hivatottsággal 
vezette egyesületét, többé nem vállal tisztséget. Utódja lett Pataki 
János szarvasi, alelnöki Molnár Imre orosházi, főjegyző: Ädäm- 
kovics András tótkomlós!, másodjegyző: Kondacs András szarvasi, 
pénztáros: Brachna Gábor szarvasi és ellenőr: Frankó Mihály
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szarvasi tanító. (Az új tisztikart szívből köszöntjük és működé
sére az Ég leggazdagabb áldását kívánjuk.)

Gyűlés és bankett után a kartársak a legjobb hangulatban 
kirándultak és gyönyöködtek a valóban amerikai stílusban fejlődő 
Gyopárosfürdő szépségeiben.

6. A Vasi Közép Ev. Egyházmegyei Tanítóegyesü let junius 
28-án Szentgotthárdon tartotta nyári közgyűlését, mely alkalommal 
— az elnök betegsége miatt távol lévén — Karner Frigyes alelnök, 
kőszegi ig.-tanító elnökölt. A gyűlést megelőzőleg, a templomban 
istentisztelet volt, melyen Czipott Géza lelkész szentigét olvasott 
és imádkozott. Istentisztelet után a jelenlevő egyesületi tagok és 
vendégek — köztük dr. Ajkay Béla ehker. világi főjegyző, Czipott 
Géza, Rónai B. Gyula, Nagy György, Tarján István és dr. Tirtsch 
Gergely lelkészek — a gyülekezeti tanácsteremben vonultak, ahol 
a gyűlés megkezdődött. Napirend előtt Czipott Géza lelkész a 
szentgotthárdi gyülekezet nevében szívélyes szavakkal üdvözölte 
az egyesületet, mit Karner Frigyes alelnök hálásan köszönt meg. 
Az elnöki jelentést Somogyi Béla egyesületi jegyző olvasta fel. 
Kegyeletes szavakkal emlékezett meg a közgyűlés a nem rég 
váratlanul elhunyt csobánci dr. László Kálmán egyházmegyei 
felügyelőről, ki a tanítóságnak is melegszívű, atyai jó barátja volt.

Foglalkozott a közgyűlés a tanítói sérelmekkel s felterjesztést 
intézett az ehm. és ehker. közgyűlés útján az egyet, közgyűléshez 
annak érdekében, hogy a háború alatt képesítést nyert, de tanítói 
állásba lépésük előtt katonai szolgálatra behivotf tanítók szolgá
latának kezdőpontját a minisztérium a bevonulás időpontjában 
állapítsa meg

Kűhn János kőszegi tanító-az egyházi zenéről tartott tartal
mas és tanulságos előadást, Badics Ádám nemescsói tanító 
pedig Péterffy Sándornak egy most felfedezett, lélekemelő gon
dolatokban gazdag levelét ismertette s ennek kapcsán Péterffy 
legnagyobb alkotására, az Eötvös alapra hívta fel a figyelmet A 
közgyűlés mindkét előadónak hálás köszönetét szavazott.

Somogyi Béla egyes, jegyző, körmendi ig. tanító, az új tan
terv szerint készülő Kapi-Papp féle Olvasó- és Tankönyvek hiva
talos bírálója, bírálatának eredményét ismertette. Szakszerű, kime
rítő bírálatáért és lebilincselő beszámolójáért elismerését és 
hálás köszönetét fejezte ki a közgyűlés.

Elnök indítványára felkérte a közgyűlés a kartársakat, hogy 
a létesítendő üdülőházra az Országos ev. Tanítóegyesület által 
megállapított járulékot fizessék be. Végül több napirenden levő 
pedagógiai és adminisztrációs ügy letárgalásával a közgyűlés 
véget ért. Göcze István.

7. A Tiszai egyházkerületi T anítóegyesület Geduly Henrik 
püspök, dr. Doniján Elek és Nemes Károly főesperesek, Paulik 
János igazgató-lelkész, Krieger Mihály, Kronyecz József, Kopcsó 
János lelkészek, számos érdeklődő és az egyesületnek csaknem



minden tagjának megjelenésével f. évi junius hó 30-án, Nyíregy
házán tartotta rendes közgyűlését.

Kemény Péter elnök lendületes beszédben süritette össze 
azokat a biztató jelenségeket, amelyek útján elérjük a nemzeti 
nagyság, a népnevelés és egyházi élet renaissance-át.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után Gudely Henrik 
püspök jóleső örömmel állapítja meg, hogy az egyesület mun
kásságának jó hatása már rövid működése dacára is érezhető.

Elnök kimerítő jelentése kapcsán kiterjezkedett a tanterv 
kérdésére is. A közgyűlés ennek alapján a Lahmann György 
által készített tanterv-tervezetnek alapos megbírálását határozta 
el. Ezután Elefánty Sándor, debreceni tanító igen élvezetes és 
szemléltető előadást tartott a számtantanításról, melynek folyamán 
szembeállította az újabb idők számpedagógusainak elveit Gáspár 
módszerével. Prekopa István, nyíregyházi tanító ismertette az 
Országos Evangélikus Tanítóegyesület választmányának az 
üdülőházra vonatkozó javaslatát, mire a közgyűlés egyhangú, 
lelkes határozattal 1600 pengős szobaalapítványt tett.

Tolnay Pál ismertette a dunántúli egyházkerületi közgyűlésének
1926. évi szeptember 3-án felvett jegyzőkönyvének „Toldalék“-jáf, 
mely a tanítóválasztásnál követendő eljárást volna hivatva szabá
lyozni. Miután a közgyűlés ennek néhány intézkedését sérelmes
nek és a tanítóságra nézve megalázónak találja: megkeresi az 
Országos Tanítóegyesületet, járjon el, hogy az a szabályzat hatá
lyon kívül helyeztessék. Alkottassák helyette egy új, a tanítóság 
bevonásával.

Több intern ügynek letárgyalása után, a mindvégig magas 
színvonalú közgyűlés, az elnök éltetésével, véget ért

8. A kemenesaljai ev. Tanítóegyesület tavaszi közgyűlését
1927. évi junius hó 21-én tartotta Czelldömölkön, melyen a tago
kon kívül nagytiszteletü Nagy Sándor és Bödecs Károly nemes- 
döröcskei lelkész urak is jelen voltak; ugyancsak, — mint 
vendég Krug Lajos Egyházkerületi és Országos Evangélikus 
Tanítóegyesületi elnök is megjelent, kit az egybeseregleít tanító
ság nagy szeretettel ünnepelt körében.

Szórády Dénes elnök ismertetve az elmúlt év tanítóságot 
érdeklő eseményeit, meleg szavakkal búcsúzik a nyugalomba 
vonult kartársaktól s az újonnan jöttékét pedig szeretettel üdvö
zölve, a gyűlést megnyitja.

Majd az új tantervet ismertették a megbízott előadók, tantár
gyak szerint. Az új tantervét sikerült dolognak tartják és egy
hangú véleményük szerint az előírt anyagot el is lehet végezni 
a rendelkezésre álló idő alatt. Ami kevés hibája van, azt a tanító 
maga is könnyen korrigálhatja.

Elnök jelenti, hogy Berecz Gábor tagtárs a soproni tanító
képző-intézet hősi hailottai emléktáblájának leleplezési ünnepé
lyén részt vett s az egyesület nevében koszorút helyezett el.
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Elnök ismerteti Zongor Béla körmendi esperes-lelkész „Taní
tók választása körüli eljárás“ című művét, — főleg ennek a taní
tókra sérelmes részeit.

Könyvtárosi jelentés után, pénztáros teszi meg évi jelentését, 
mely szerint az aktiv vagyon 110 P 15 fill. Ebből a közgyűlés 
az „Evangélikus Népiskolának“ 50 pengőt szavazott meg.

A kerületi gyűlésre képviselőkéi Maríh Péter és Bajer János 
bonyhádi igazgató tanítókat választja meg, az egyházmegyei gyű
lésre pedig Gősy Ferenc tagtársat küldi ki.

Elnök kéri a tagokat, hogy a f. hó 29-i Ostffyasszonyfán tar
tartandó egyházmegyei gyűlésen minél nagyobb számban jelen
jenek meg.

Munkahozók kijelölése után a közgyűlés egyhangúlag a követ
kező tisztikart választja meg. Elnök: Szórády Dénes; alelnöki 
Gaál Sándor; főjegyző: Ludván Sándor; aljegyző: \Jida Béla; 
könyvtáros: Vincze Jolán; pénztáros: Papp Sándor.

Közgyűlés, a himnuszt elénekelve, oszlott széjjel.
* *

*

A hűséges, odaadó munkálkodás nem hiábavaló. Ezt bizo
nyítja az ujcsanálosi evang. egyház ünneplése, amikor Nagy Pál 
tanító nyugalomba vonulása alkalmával 35 évi tevékenységéről 
megemlékezett. As utolsó évzáró vizsga alkalmából rendkívül 
sokan jelentek meg nemcsak az egyház hívei, de a község más 
vallásé lakosai is. Nem a csillogó szavak, nem a fényes szónok
latok, de az azokról lesugárzó ünnepi érzés volt különösképen 
az, mely ünnepé tette a vizsgái alkalmat és amely arról szólt 
érthetően és kifejezően, hogy ha a szép szavak el is múlnak, 
de az érzés, melyet Nagy Pál tanítói munkássága keltett a 
szívekben, az megmarad.

A vizsgálat végeztével Tóth József esperes, a hegyaljai evang. 
egyházmegye képviseletében, Vietorisz László diósgyőri-vasgyári 
hitoktató lelkész, Záhony Dezső diósgyőri tanító, a hegyaljai 
evang. tanítóegyesület elnöke, Marcsek János tokaji lelkész, 
Filep Sándor ref. tanító stb. emlékeztek meg Nagy Pál érdemeiről. 
Tavassy Zoltán helyi lelkész az egyházközség nevében mondott 
hálás köszönetét az ünnepelt buzgó egyházias tevékenységéért.

A jóságos isten jutalmazza meg hűséges munkását jó egész
séggel és nyugodalmas boldog élettel.

K ö n y v ism e rte té s .
Honismertető könyvek.

Nem is olyan régen, pár évtizeddel ezelőtt, az volt a  divat, hogy 
tele tűzdeltük magunkat idegen sallangokkal. Könyveinkbe belerak
tunk minden külföldi irodabogarat s közben megfeledkeztünk szükebb 
környezetünkről, szülőföldünkről és hazánkról. Pedig ez nem volt ám
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mindig így. Úgy 70—80 éve, azután Comenius ideiében a földrajz
tanítás kiindulópontja a szülőföld volt.

A történelem ismétlődik meg a földrajztanításban. Amikor N a
poleon leigázta, legyűrte a német népet, a német tanítók otthon ma
radtak, otthonukat, hazájukat ismertették meg elsősorban és csak any- 
nyiban érdekelte őket a külföld, amennyiben hazájukkal vonatkozás
ban állott. Az eredmény; Németország feltámadása, a német egység 
megszületése, a büszke német öntudat megteremtése.

Nálunk is ez történt 1849 után. Hiába Írták elő Bécsből az osztrák 
nyelvet, za osztrák földrajzot, a magyar tanítók Magyarországon ma
gyarok m aradtak, még azok is magyarokká lettek, akik idegenből 
származtak ide. Később, amint szabadabb lett a látókör, a felszaba
dult lelkek levetkőzték a nemzeti érzést, sok helyen nemzetközivé 
lettek, a nagy dolgok mellett eltörpült a kis szülőföld.

A mai idők sorscsapásai ú jra  visszaadták a nemzetet önmagának. 
Németországban is, nálunk is erősödött a nemzeti irány, hivatalosan 
is visszatért a földrajzba a szülőföld ismerete. Szegényes földrajzi 
irodalmunk mostanában olyan érdemes tudományos és módszertani 
munkákkal gazdagodott (1, Fodor Ferenc: A magyar elemi iskolai 
földrajzi oktatás; Népiskolai egységes vezérkönyvek, Budapest. Egye
temi nyomda. 2. Fodor Ferenc: A szülőföld és honismeret könyve; 
F A mi hazánk. II. A mi községünk. Budapest, Egyetemi nyomda, 
3. Ecsedi István: A szülőföld ismertetése; Debrecen sz. kir. város le
írása. A földrajz tanítása a népiskolában. Debrecen város nyomdája), 
amelyekre büszkék lehetünk. Az új tanterv ugyanis a földrajztanítás 
súlypontját a szülőföld, illetve a lakóhely földrajzának tanítására 
helyezi: Ennek tanítása közben sajátítja  el a gyermek a földrajzi 
alapfogalmakat, megtanulja jól és helyesen a térképet olvasni és 
használni, lovábbi földrajztanulásában a szülőföld lesz az a földrajzi 
egység, melyből kiindul a hozzánk közelebb és távolabb eső országok 
és földrészek, sőt az egész világegyetem megismerésére.

A tanítónak azonban folyton szem előtt kell tartani, hogy a föld
rajztanítás nem lehet öncél az elemi oktatásban. Ezért óvakodni kell 
attól, hogy száraz helynevek felsorolásával gyötörje a gyermek be
fogadóképességét. Értelem nélkül semmit sem szabad tanítanunk nem
csak a földrajzban, hanem más tantárgyban sem. Ehhez még hozzá
tehetjük  azt is, hogy cél nélkül egyetlen helynevet se ejtsünk ki a 
tanulók előtt. A másik dolog az, hogy statisztikai adatok tömegével 
se nehezítsük meg ok nélkül a földrajz tanítását. Teljesen felesleges, 
hogy a városok lakosságának pontos számadatait megadjuk, mert egy 
ilyen adat semmit sem. jelent magában, ha nem kapcsolódik hozzá más 
jelenség, ha nem okadatoljuk, hogy az illető város miért ért el na
gyobb népességet, mint a másik. Még ebben az esetben is minél ke
vesebb számbeli adatokkal kell dolgoznunk és minden esetben kikere
kített mennyiségekkel. Mindig arra  kell gondolnia a tanítónak, hogy 
a földrajznak nem a topográfia és a statisztika a lényege, hanem a 
földrajz élettudomány, amely a tanuló értelméhez mért oksági kap
csolatokat érzékeltet.
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Fodor könyvének második részében (a mi községünk) egy esz
ményi község földrajzát érzékelteti, amelynek nyomán bármelyik kol
légánk megszövegezheti a saját községe honismeretét. Ecsedi István 
a nevezetes hajduvárost, Debrecent, m utatja be, miközben kiterjesz
kedik fekvésére, talajára, vízrajzára, éghajlatára, néprajzára, történe
tére, gazdasági életére, A földrajztanítás szabályait Fodor verzér- 
könyvében foglalja össze.

De talán minden tanítókollégát jobban érdekli Fodor könyvének: 
,,A mi hazánk“ című része. Tankönyveink nem voltak ideálisak, nem 
tudták bemutatni a mai Magyarország modern, tudományos alapon 
álló földrajzát. Túltengett bennük a név, a szám, a geológia, a ku
riózum; kevés volt bennük az emberi munka, annak értékelése. Ezért 
Örvendetes Fodor munkája, mert abból mindnyájan tanulhatunk. Pedig 
nekünk tanulnunk kell, ha vezetni akarjuk a ránk bízott ifjúságot!

Csak az a kérdés, hogy tudja megszerezni az anyagilag úgyis 
gyengén ellátott tanítóság ezeket a könyveket?! A legjobb megoldás 
az lenne, ha minden iskola könyvtárának ingyen megküldené a mi
nisztérium, annál is inkább, mivel Fodor nagyobb müvének kiadását 
Borsod-Gömör-Kishont vármegye közönsége fedezte.

Horváth István.

Megjelent a »Gyakorlati Pedágógia Kézikönyvtárá<-nak
I. kötete.

Régen nélkülözött könyvet kap a tanítóság ezen kötetben. Nincs 
még egy munka a népiskolai paedagogia irodalmában, mely a gyakor
lat minden kérdését ily teljességgel és ily felhasználható megoldások
ban állítaná össze.

A könyvtár első sorozata a népiskola új tantervi anyagának tel
jes feldolgozását nyújtja s így minden tanítónak igazi segítőtársa. Az 
első munka, mely az új tanterv lehetséges végrehajtásának módozatait 
teljes egészében bemutatja. Megvan benne a tantervi anyag részlete
zése, elrendezése, az egységek tárgyi tartalm a, módszeres felépítése 
stb., tehát e kötetekben a népiskolai munka minden mozzanatára 
konkrét megoldásokat találunk, A humánus anyag feldolgozásában a 
meg nem. alkuvó nemzeti szellem irányítja, a reális anyagnál pedig a 
vidék viszonyait veszi alapul.

Az első három kötet 2—2 osztály anyagát öleli fel, míg a negye
dik kötet az osztatlan iskola munkáját állítja össze tárgyi egységek 
és időrend szerint. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy így egyetlen kö
tetével két osztály vezérkönyveit, négy kötetével pedig az összes 
népiskolai vezérkönyveket hiány nélkül helyettesíti. E körélmény anya
giakban is nagy m egtakarítást jelent.

A feldolgozott maximális tananyagból való válogatáshoz a köny
vek részben osztott iskolák tanítói számára utasításokat, tanácsokat 
adnak. •

A megjelent I. kötet (24 ív, ára 10 pengő) megrendelhető Lázár 
Károly állami tanítóképző-intézeti tanárnál, a  sorozat szerkesztőjénél 
Sárospatakon. Megemlítjük, hogy a mai nehéz viszonyok között is
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tömegesen érkeznek az előzetes megrendelések a kiadóhoz, úgy, hogy 
az első kiadás példányainak jórésze már le van kötve.

Vélemény egy új németnyelvű tankönyvről, melyhez nem kell 
kommentár, csak annyi, hogy a Wangemann-féle külföldi könyvet az 
1910. évi egyetemes közgyűlés a használattól eltiltotta.

Kedves Kartársaim!
A Kemény—Kühn-féle németnyelvű bibliai történeti tankönyvet 

az elmúlt iskolai évben igen jó eredménnyel használtuk s azért azt
továbbra is megtartjuk.

Az anyag a tantervnek megfelelően van megválogatva, ügyesen 
elrendezve és röviden, velősen összefoglalva, anélkül, hogy hézagos 
vagy értelemzavaró lenne. Főérdeme azL hogy nyelvezete egyszerű, 
világos, könnyed, a gyermekek felfogásához és érzelmi színvonalához 
alkalmazkodó.

Egyházmegyém iskoláinak bevezetésre a legmelegebben fogom 
ajánlani,

Majos, 1927. május 31.
Tanítótestvéri üdvözlettel

Grieszhaber Endre Henrik

E lő a d á s  e g y  sz ü lő i é r te k e z le te n .
T artotta : K ru g  L a jo s .

(F o ly t a tá s )

Tudjuk, hogy sóit ember sokkal több energiát pazarol valamely 
munka elkerülésére mint a mennyi kellett volna annak véghez
vitelére. Es ez gyermekeknél is igen gyakran fordul elő. Nincs 
meg minden gyermekben a vele születeti munkaösztön és ambí
ció oly mértékben kifejlődve, hogy minden biztatás nélkül is 
megcsinálná házi feladatát. Igen sok gyermeknek soha sincs lec
kéje, ha otthon kérdezik. És ezt a szülők a legtöbb esetben el 
is hiszik és csak azon csodálkoznak, hogy a tanító sohasem 
ad fel leckét, de az már nem jut eszükbe, hogy töbször kérdést 
intéznének a tanítóhoz, hogy ez a valóságnak megfelel-e ? És 
nem kellene a szülőknek szigorúan arra ügyelniük, hogy a házi 
leckét pontosan elvégezzék? Mert csak úgy szoknak korán 
rendhez és ébred fel bennük a kötelesség érzete és a munka 
szeretete. Amint ifjú korában megszokja, úgy folyíaíja vénségében 
és amilyen egyben, olyan mindenben És csak ilyen gyermekek 
lesznek egykor az egyháznak, államnak, társadalomnak hasznos 
és boldog tagjaivá. És ha az államnak rend- és munkaszeretö 
polgárai vannak, akkor nem lesznek elégedetlen néprétegek, min
den lázításra hajló médiumok Akkor egy lesz mindnyájáért, és 
valamennyi egyért és ismét boldog lesz a magyar.



124

Ha fentebb azt mondottam, hogy a szülő legyen minden 
szavában és teltében meggondolt és elővigyázatos, nehogy az 
iskola hitelét és a tanító tekintélyét gyermekei előtt lerontsa, 
akkor ugyanaz áll a tanítóra nézve is. Vigyázzon! Százszor is 
gondolja meg, hogy mit mond és mit tesz. A gyermek nagy 
megfigyelő. Egy felindulásban kilökött szó a szülök ellen, a gyer
meket szíven találhatja és ez a tanítóban azontúl már csak ellen
ségét látja.

Amint talán észrevehelték én sem nyilatkoztam egyik volt 
tanítómról azzal a köteles tisztelettel, amely neki kijárt volna, 
aki egyes gyengéitől eltekintve igen derék és buzgó férfiú volt, 
— ennek pedig egy gyermekkori élmény az oka, mely szivem
ben az ellentétes érzelmek egész viharát kavarta fel. Mondhatom, 
hogy gyermekkori élményeim és az azokból talán tudat alul és 
önkéntelenül leszűrt tanulságok döntő hatással voltak későbbi 
jellembeli fejlődésemre és egész életemre

Egy esemény különösen mély nyomokat szántott lelkületembe 
és talán egész tanítói működésemre döntően hatott. Az eset hőse 
testi-lelki jó barátom, Kádár Lajos volt. Emléke egyre kisért és 
úgy áll előttem mintha nem 50 évvel ezelőtt, hanem tegnap tir- 
tént volna. Volt osztályunkban egy kiál Ihatatlan, nyafogó, amellett 
alattomos és árulkodó fiú; igen gazdag és tekintélyes szülőknek 
a gyermeke. Éreztük, hogy neki többet szabad magának meg
engednie és hogy sokkal nagyobb élné ésben részesül, mint mi. 
Nem is szerettük azért. Ez a hazug kölyök egyszer egész alap
talanul azt fogta Kádár Lajosra, hogy ellopta csontnyelü zseb
kését (pedig csak otthon felejtette, mert másnap elhozta az is
kolába) — és egy cukorral megvesztegetett pajtása amellett ta
núskodott, hogy ő látta Kádárnál a kést. Hiába tiltakozott sze
gény barátom a legnagyobb felháborodással és szinte magából 
kikelve a nemtelen vád ellen, a tanító ur nem hitt neki és mivel 
a lopást nem vállalta, mert nem vállalhatta, alaposan elverte. 
Sohasem fogom elfelejteni Lajcsinak halálsápadt, eltorzult arcát, 
mikor visszament helyére. Mikor az iskolából hazamentünk hall
gattunk, csak mikor elváltunk azt mondta az önérzetében és be
csületében halálosan megsebesült jó pajtás: „Lacit agyonütöm, 
ha az iskolából kikerülök — és meglásd a tanítót is megveri az 
Isten azért, amit velem tett “

Útaink később szétváltak. A katonai nevelőintézet parancs
noka a sassal vívott kaland után mindenáron Marsfiakat akart 
belőlünk is nevelni. De édes anyám sehogysem egyezett bele. 
Én a tanítóképzőbe kerültem, Lajcsi pedig kadett lett. A nagy 
világégésben ő is eltűnt, mint annyi sok más. Azt mondták kato
nái, hogy rettenhetetlen bátorságának és nemes szívének esett 
áldozatul. Egy visszaveri támadás után egyik kedves altisztje, 
akiért otthon három neveletlen gyermek és egy hű feleség aggó
dott, — a drótsövény előtt összerogyott. Váll-lövést kapott. És 
az alezredes mit sem törődve önmagával, visszafordult, felemelte



a legnagyobb golyózáporban a súlyos sebesültet és az árok felé 
igyekezett. Már csak egypár lépésnyire volt a fedezéktől, midőn 
hangtalanul összerogyott. Kioltotta emberszerető nemes életét 
egy buta orosz golyó. Felejthetetlen jó pajtásom, bárhol pihen
jenek drága poraid, legyen áldott emlékezeted! Te csak szépen 
tudtál meghalni!

Legutoljára egy fegyvergyakorlat alkalmával találkoztunk. Ő 
akkor hadnagy volt. A század már akkor is rajongott érte. Én 
tanító létemre póttartalékos uniformisomban nem a legelőnyöseb
ben festettem, de az nem volt ok, hogy abban a pillanatban, 
amint egymásra ismertünk, egymásra ne boruljunk és agyon ne 
szorongassuk egymást. Egy kávéházi asztal mellett aztán zavar
talanul átengedhettük magunkat a viszontlátás örömének és fel
vonultattuk mindazokat a kedves emlékképeket, melyek boldog 
ifjúkorunkat tárták elénk. Barátom beszéd közben egyszerre csak 
rátért az előbb elmondott esetre is. És akkor, szép, nemes vo- 
nású arcára ismét kiült az a szívbe markoló kifejezés, amelytől 
akkoriban is megdöbbentem és szinte magával küzdve és min
den szóval birkózva, szokatlan hangzengéssel ezeket mondotta: 
„Látod édes Lajcsi komám, ez az igazságtalanul elszenvedett 
verés még most is éget, még most is fáj és nem tudom elfelej
teni, nem tudom megbocsátani annak az embernek, aki tanítónak 
mondta magát. Te is tanító vagy, te is gyermekeket nevelsz, vi
gyázz, összeütközésbe ne kerülj vádoló lelkiismereteddel. Ne 
büntess addig, az istenre kérlek, mig a valóságról, az igazságról 
minden kétséget kizáróan bizonyságot nem szereztél, hogy terád 
édes komám, ne tapadjon egy földig alázott, önérzetében halálo
san megsebzett ártatlan gyermeknek átka.“

Egész bensőmben megrendülve, ünnepélyesen megfogadtam 
magamban, hogy követem áldoíílelkű barátomnak tanácsát. És 
nyilt sokszor alkalom hosszú tanítói pályafutásomon, hogy nemes 
barátomnak szereíetsugallía tanácsáért hálás legyek.

De hadd mondjak el egyet! Bizonyságául annak, hogy egy 
meggondolatlan szóval, vagy tettel mindent elronthatnánk, de 
igaz meleg szeretettel, megértő szívvel és tapintattal, a megejtett 
ifjú lelkét ismét a jó útra terelhetjük, anélkül, hogy megaláznék 
és a gaudiumi igán áthajtanók az első csábítással szemben gyen
gének bizonyult emberpalántát.

Négy évvel ezelőtt történt, hogy a városi mozi egy tanulságos 
filmet akart bemutatni tanulóinknak. Mi kihirdettük és másnap a 
tanítás megkezdése előtt átvettük a jelentkező gyermekektől a 
pénzt. Egyszerre csak felsír egy fiú hangos panaszszóval: „Jaj, 
ellopták az 1000 koronámat!“ Ezer korona akkoriban még pénz 
volt. Hogyan történt? A fiú kitette a bankjegyet a pad lapjára és 
azalatt, mig táskáját a polcra tette, eltűnt. Természetesen nagyon 
bántott a dolog. Nem szívesen tettem, de a gyermek megnyug
tatása kedvéért is, szinleg megmotoztam szomszédait. Mivel a 
motozást rendőri alapossággal nem végezhettem, nem is került
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elő a pénz. A meglopott gyermek pedig folyton sírt; biztattam, 
ne sírjon, majd meglesz a pénz. De hogyan? Magam sem tud
tam még. Egy gyerekre nagyon gyanakodtam, de a világért sem 
árultam volna el. Sokáig, hosszan gondolkodtam, aztán úgy tettem 
mintha napirendre térnék a kellemetlen incidens felelt, imádkoz
tunk és megkezdtük a tanítást. Vallásóránk volt. A kitűzött anyag 
nagyon kapóra jött Jézus megkísérléséről volt szó. Élénk szí
nekkel festettem, hogy az ördög láthatatlanul bár, de sokféleké
pen ejti meg kiszemelt áldozatát. És ha csak egyetlen egyszer 
is sikerült neki a gyengéi elcsábítani, akkor már az övé, 
ki nem bocsátja többé karmai közül; egyik bűnből a má
sikba kergeti. Kis lopással kezdi talán és gyilkossággal végzi, 
nagy örömére a kísértének És mi lesz az olyan szerencsétlen
nek az osztályrésze? Embertársainak megvetése, a szégyen, a 
börtön, az akasztófa, a pokol Lám a mi osztályunkba is beme
részkedett az imént az ördög. Ti nem láttátok, de itt volt. Ezt 
abból tudjuk, hogy talált egy szegény, sajnálni való pajtást köz- 
tetek, akit bűnre tudott csábítani. Édes, jó Istenem, de sajnálom 
szegénykét, mert ez az igazán sajnálni való szegény gyerek most 
még el sem tudja gondolni, még csak nem is sejti, hogy mi vár 
reá. Ügye ti is sajnáljátok szívből, bűnös útra tévedt pajtástokat ?

(V ége k övetkezik .)

t
A régi tanítói gárdának egy kiváló tagja dűlt ki ismét az élők 

sorából május hó 17-én. Meghalt Rónai Pál, a somlószőllősi evang. 
gyülekezetnek nyug. kántor-tanítója. Május hó 19-én temették kar- 
társainak, gyülekezetének s nagyszámú tisztelőinek impozáns részvéte 
mellett.

Ravatalánál Somogyi Károly somlószőllősi lelkész mondott köny- 
nyekig megindító gyászbeszédet. A  sírnál pedig Kovács József kara- 
kószörcsöki tanító búcsúzott a veszprémi evang. tanítóegyesület nevé
ben az elhalt, jó kartárstól, kit mindnyájan csak szeretni s nagyra- 
becsülni tudtunk követésreméltó, szép jelleméért, hivatásszeretetéért, 
kötelességhűségéért s azért, hogy egyesületi életünkben is mindenkor 
mint jó példaadó járt előttünk, kitől nagyon sokat tanulhattunk. Be
szédje végeztével ráhelyezte egyesületünk koszorúját az elhunyt kar- 
társ koporsójára hálánk (kegyeletünk s utolsó üdvözlésünk jeléül.

Rónai Pál a Kemenesalján, Csöngőn született 1853 január hó 
25-én. Jó  édesanyját még négy éves korában elvesztette, s a félárva 
gyermek az özveggyé lett édesapa gondos szeretetének melegénél nö
vekedett fel. Tizenöt éves korában elvesztette gondos édesapját is, s
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ilykép apa, anya, testvér nélkül egyedül maradt. Ekkorra már Csön- 
gén az elemi iskola osztályait elvégezvén, önakaratból a továbbtanu
lásra határozta el magát. 1868 szeptember hó 1-én felment Sopronba 
s beiratkozott a gimnázium első osztályába. Kitűnő eredménnyel el
végezvén az I. és II. osztályt, az 1870—71. tanévben egyszerre két 
osztályról: a III, és IV.-ről vizsgázott le kiváló, szép sikerrel. Ekkor
— mint maga írja  önéletrajzában — valóságos hivatásérzet s valami 
kim ondhatatlan édes vágy szállotta meg a tanítói pálya iránt. — A 
következő évben a nagy paedagógusnak: K irály József Pálnak igaz
gatása alatt álló soproni tanítóképző-intézetnek lett növendékévé s 
ezen intézetben nyerte oklevelét is az 1874. évben. Azonnal önálló 
tanítóvá választatott a sopronmegyeí Vásárosfaluba, ahol 12 évig mű
ködött a legszebb sikerrel. Itt is nősült meg. Nagyon boldog házas
ságát az Úr két fiúval és négy leánygyermekkel áldotta meg, A fiúk, 
örökölve atyjuk egyházias szellemét, egyik a tanítói, másik a lelkészi 
pályára lépett.

Az 1886. év nyarán Nagyszőllősre (most Somlószőllős] választa
tott kántortanítónak. Itt működött 34 évig. Hivei s növendékei osz
tatlan szeretettel viseltettek iránta, melyet ő nemcsak tanítványainak 
lelkes oktatásával, hanem vallásos ihlettől áthatott kántori működé
sével is méltán kiérdemelt. Felcsengő, szép hangja nagyban hozzá
járult a templomi áhitat emeléséhez.

1920-ban vonult nyugalomba. Ettől kezdve Szombathelyen tartóz
kodott, jó Ilonka leánya volt a hűséges gondozója. Boldog volt. Míg 
előbb sokat gyengélkedett, most újból helyreállt az egészsége. Sokszor 
el-ellátogatott a Felvidéken lakó vejéhez és leányához is.

így telt el szép csendben majdnem hét esztendő, de a hetedikben
— sajnos — hirtelen.ül meglepte őt a halálthozó, súlyos betegség: 
agyvérzése tám adt. Gyermekei sietve hozták el autón Somlószőllösre, 
teljesíteni akarván azon, többször nyilvánított akaratát, hogy ha m ajd 
utoléri a halál, ő is az ott eltem etett hűséges élettárs és Jolán leánya 
mellett aludhassa örök álmát. — Som.lószőllősön, a régi, boldog ott
honban, még kissé felüdült szegény, de csakhamar újabb agyvérzés 
jelentkezett, s most már nem hagyhatta el az ágyat többé. Egy hétig 
gyötörte a kinos baj, míg végre, tüdőgyulladás is járulván az amugyis 
súlyos betegséghez, lehunyta örökre szemeit.

Jó  barátunk, hűséges pályatársunk, könnyezve búcsúzunk tőled, 
szép emlékedet szívünkbe zárva őrizzük. Legyen könnyű a hant, mely 
összeroskadt porhüvelyedet takarja, lelkednek pedig adja meg az Úr 
ott fenn, ama szebb hazában az örök életet, az örök boldogságot!

Szutter Dániel.
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következő könyveinket engedélyezte:
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IIT—VI. osztály számára.
A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház egyházi 

és iskolai felügyelőségének határozata országosan ismertnevű 
szerzőinknek az új tanterv szerint készült kiváló tankönyvei 
előtt nyitja meg az utat az evangélikus népiskolákban. A jó 
tankönyv a tanítás eredményességének fontos előfeltétele és 
ezért minden iskolának érdekében áll a tanítás kitűnő segéd
eszközeit megtekinteni és áttanulmányozni.

Szivesen küldünk mutatványpéldányt azoknak az iskolák
nak, ahol még nem látták új könyveinket, mert meg vagyunk 
g őződve arról, hogy a Magyarhoni Ev ngélikus Egyetemes 
Egyház egyházi és iskolai felügyelősége által jóváhagyott 
í iadványaink minden szempontból kielégítik az evangélikus 
népoktatás magas ügyének igényeit.

Valamennyi könyvünk bevezetését megkönnyítjük azáltal 
is, hogy a szegény tanulókat ingyenpéldányokkal segélyezzük. 
Ha az iskola székhelyén nincsen könyvkereskedés, akkor a 
közvetlenül címünkre feladott rendeléseket a legnagyobb ked
vezménnyel intézzük el.
Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Társulat

Budapest, IV., Egyetem-u. 4.
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A magyarországi Ág. hitv. Evangélikus Keresztyén Egyház 
ren d es e g y e te m e s  k ö z g y ű lé sé n  je g y ző k ö n y v i határozattal 

e n g e d é ly e z e tt

elemi népiskolai tankönyvek
az 1927/1928. tan évre. Az ev a n g é lik u s tan itóságn ak  érd ek e k iváló  
tan k ön yvek et b ev eze tn i, m ert k iadóhivatalunk a b e v e z e té s  

arányában tám ogatja  az O rszágos E g y esü le te t.

Osztóit és részben osztott 
népiskolák számára.

I. osztály.
A BETŰORSZÁG ELSŐ VIRÁ- 

GOSKERTJE (Ábécés könyv). 
Szerkesztették: U rh egyi A la jo s , 
V oin ovich  G éza .M ó ra  F erenc és 
S z e n liv á n y i  G ábor. IV. kiadás. 
Eng.sz. 27.111 1926. Ára1’60P.

II. osztály.
A BETŰ ORSZÁG MÁSODIK VIRÁ- 
GOSKERTJE. Olvasókönyv a
II. o. sz Szerkesztették: Ur- 
h e g y i A la jo s , V o in ovich  G éza , 
M óra F erenc és S z e n tiv á n y i  
G ábor. Eng. sz. 35.184/1926. 
Ára 2*24 P.

III. Osztály.
A ^ETŰORSZÁG HARMADIK 
VIRÁGOS KERT JE. Olvasókönyv 
a III. o. sz. Szerkesztették: Űr- 
h e g y i A la jo s , V oin ovich  G éza, 
M óra Ferenc és S z e n tiv á n y i  
G ábor. Eng. sz. 35.184 1926. 
Ára 2-40 P.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény és Példatár, az osz
tott és részben osztott népisk.
III. o. számára. írta: U rh egyi 
A la jo s . Eng. sz. 27.106/1926. 
Ára —'80 P.

SZÁMORSZÁG Számtani és Mér
tani Példatár és Eredménytár.
III. o. sz. ír a: S te l ly  G éza  és 
T a n f iI v á n .Eng.sz. 38.745/1926. 
Ára 1*20 P.

UGYANAZ, a főv. isk. III. o. sz. 
Eng. sz. 38.745/ 926. Ára 1*20 P.

IV. osztály.
A BETŰORSZÁG NEGYEDIK 
VIRÁGOSKERTJE.Olvasokönyv 
a IV. o. sz. Szerkesztették: Ű r
h e g y i A la jo s , V o in o v ich  G éza, 
M óra F erenc és S z e n tiv á n y i  
Gábor.

E gyházi b irálat alatt.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény és Példatár, az osztott 
és részben osztott népisk. IV. o. 
számára. írta: U rh egy i A la jo s . 
Eng.sz. 27.106/1926. Ára —-96P.

FÖLDRAJZ, az osztott é < részben 
osztott népisk. IV. Ó. sz. írta: 
A s z ta lo s  G yu la . Eng.sz.41.408/ 
1926- Ára 176 P.

UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. IV. o. sz. Irta: 
A s z ta lo s  G yu la . Eng. sz. 41.408/ 
1926. Ára 176 P.

SZÁM ORSZÁG, Számtani és Mér
tani Példatár és Eredménytár 
a népisk. IV. o. sz. írták: 
S te l ly  G éza  és T a n fi Ivá n . Eng. 
sz. 37.958/1926. Ára 1*20 P.

UGYANAZ, a főv. isk.^IV. o. sz. 
Eng. sz. 37.958/1926. Ára 1.20 P.

ÉNEKISKOLA I. a 111.—IV. o. sz. 
írták: B a r ta lo s  I s tv á n  és P a ta k y  
V ilm os. Ára —*80 P.

Folytatása a következő oldalon.

BUDAP ES T ,  VIII., MÚZEUM-KÖRŰT 6. GÓLYAVÁR.
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Az előző oldal folytatása.

V —VI. osztály.
BETŰORSZÁG ÖTÖDIK ÉS 
HATODIK VIRÁGOSKERTJE. 
Olvasókönyv az V—VI. o. sz. 
Szerke ztették: U rh egyi A la jo s , 
V oin ovich  G é za , M óra Ferenc  
és S z e n tiv á n y i  G ábor.

Egyházi bírálat alatt.
A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény- és Példatár, az osztott 
és részben osztott népisk.V—VI.
o. sz. írta: U rh egyi A la jo s . 
Eng. sz. 27.106/1926. Ára 1*28 P.

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉ
NETE — ÁLLAMPOLGÁRI 
ISMERETEK az osztott és rész
ben osztott népisk. V—VI. o. sz. 
ír ta : N o v y  Ferenc. Eng. sz. 
36.095/1926. Ára 256 P.

FÖLDRAJZ az osztott és részben 
psztott n pisk. V —VI. o. sz. 
írta: A s z ta lo s  G yu la . Eng. sz. 
41.409/1916. Ára 2-40 P.

UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. V. o sz. ír ta : 
A s z ta lo s  G yu la . Eng. sz 41.408/

1926. Ára 1*80 P.
UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. VI. o. sz. Eng. 
sz. 41.408/1926. Ára 2-— P.

VEGYTAN ÉS TERMÉSZETTAN 
a népisk. V—VI. o. sz. írta: 
É ber R e z s ő • Eng. sz. 36.094/ 
1926. Ára 160 P.

TERMÉSZETRAJZ, GAZDASÁGI 
ÉS HÁZTARTÁSI ISMERETEK 
a népisk. V—VI. o. sz. írta: 
S te lly  G éza.

Egyházi bírálat alatt.

SZÁMORSZÁG, Számtani i s Mér
tani Példatár és Erédménytár a 
népisk. V—VI. o. sz. írták: 
S te l ly  G éza  és T a n fi Iván . 
Eng. sz. 37 958/1926. Ára 1*60 P.

UGYANAZ, a főv. isk. V—VI. o. 
sz. Eng. sz. 37.958/1926. Ára 
1-60 P.

EGÉSZSÉGTAN, a népisk. V—VI. 
o. sz. írta: B ex h eft Á. Eng. sz. 
55.563/3 926. Ára 1.60 P.

Egyházi bírálat alatt.
ÉNEKISKOLA 11. az V—VI. o. 
sz. írták: B a r ta lu s  I s tv á n  és 
P a ta k y  V ilm os. Ára —'96 P.

Osztatlan népiskolák 
számára.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE, az 
osztatlan népisk. 111— V. o. sz. 
írta: U rh egyi A la jo s . Eng. sz. 
42.446/1926. Ára —’96 P.

UGYANAZ, az osztatlan népisk. 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 42.446/ 
1926. Ára 1-12 P. *

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉ
NETE — ÁLLAMPOLGÁRI IS
MERETEK, az osztatlan népisk. 
V—VI o. sz. írta: N o v y  Ferenc. 
Eng. sz. 36.095/1926. Ára 2*24 P.

FÖLDRAJZ, az osztatlan népisk. 
ÍV. o. sz. írta: F eren czi I s tv á n .  
Eng.sz. 33.550/1926. Ára 1*60 P.

UGYANAZ, az osztatlan népisk. 
V—VI. o. sz.Eng. sz. 39.696/1926. 
Ára 2*40 P.

Összes könyveinket jellemzi a nagybetűs szedés, tiszta 
nyomás, szép papir, művészi illusztráció, ízléses és tartós 
félkemény kötés! O l c s ó  á r a k i  Mutatványpéldányokat 

készséggel küldünk I

B U D A P E S T ,  VIII., MÚZEUM-KÖRŰT 6. GÓLYAVÁR



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦♦ ♦

XXXIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 
1927. ÉVI SZEPTEM BER HÓ

♦♦ ♦ ♦

Előfizetési ára : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

b 6TTI®.ROM WALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek.
A tantervet közbejött sok minden halasztó oknál fogva nem adhattuk 

nyomdába, tehát nem jelenhetett meg, mint jeleztük augusztus hóban. A kedves 
kartársaktól egy kis türelmet kérünk. Olyan tantervet és utasítást akarunk 
kezükbe adni, mely minden tekintetben állja a többivel szemben is a versenyt.

M. L. Kimondhatatlanul sajnálom, hogy nem vehettem részt a ref. test
vérek örömünnepén Almádiban. Azonban súlyos családi körülményeim akadá
lyoztak feltett szándékom keresztülvitelében. (Operáció előtt állottam.) De ami 
késik nem múlik. Szeretnék ott körültekinteni és információkat szerezni. Termé
szetes, nem kötjük magunkat helyhez. Odamegyünk, ahol kedvezőbb feltételek 
mellett valósíthatjuk meg terveinket. Abban igazad van: az üdülőház megterem
tése, most már presztízs kérdése. Hogy disszonáns hangok is hallatszanak, 
azzal ne törődjünk. Mindig is úgy volt és úgy lesz, hogy a legtisztább és 
legbecsületesebb szándékot is sötét árnyként követi a sanda gyanú.

G. I. Vezető embernek nem szabad érzékenykedni. Én tiszteletben tartom 
mindenkinek véleményét, még akkor is, ha eltér az enyémtől. Addig tehát, 
mig az ügyek élén állok, nemcsak biztosítom, de védem is kartársaimnak 
szólásszabadságát és a tárgyilagos kritikához való jogukat.

H. A. Kedves Öcsém ! Nagyon rosszúl ismer, ha feltételezi rólam, hogy a 
lapfenntartásra küldött 50 fillért nem éppen oly hálás szívvel fogadnám, mint 
az ennél nagyobb összeget. Nem az összeg nagysága nálam a fontos, hanem 
az, hogy arányban áll-e a küldemény az illetőnek anyagi teljesítő képességével ? 
Az Ön szegénysége aranyszívet takar. Azért ez az 50 fillér nekem becsesebb 
és nagyobb örömet okoz, mint a jómódban élő testvérnek e célra küldött na
gyobb összege. Az ég áldása kisérje Önt és fogadja hálám jeléül meleg kéz
szorításomat !

Nagysimonyi. Érdekes cikke a jövő számban kerül sorra. Vaspor-é 
is akkor.

Mezőberény. Az üdülőház érdekében kifejtett önzetlen fáradozásukért, 
mely 120 pengőt eredményezett, fogadják kedves kartársaim szivem mélyéből 
fakadó köszmétémét. Bár követnék példájukat mások is! Csak azt sajnálom, 
hogy az adakozók neveit nem tudom mind elolvasni s hogy ez okból névszerint 
nem mutathatom ki őket itt.

Ezen összegen kívül befolyt még az üdülőházra: Papp Sándor gyűjtése 
(Kemenessömjén) 6-8 0 ; szarvasi tantestülettől (júniusra) 32-92; Schranz Samu
tól (Győr) 4-92 ; tótkomlósi tantestülettől (július—szeptemberre) 23-92 ; Benedek 
Vincétől (Győr) 4-72 ; Kiss Lajostól (Győrujfalu) 4*72 ; Boross Kálmántól (Nagy- 
dém) 9*52, összesen tehát eddig: 3004*08 pengő.
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Meghívó.
A Dunántúli ág. h. evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 1927. 

szeptem ber hó 21-én délelőtt 8 órai kezdettel, Nagykanizsán, a ref. 
imaházban tartja rendes évi közgyűlését, melyre az összes tagokat 
és tanügy iránt érdeklődőket ezennel szeretettel meghívom.

T á r g y s o r o z a t :

1. A közgyűlés m egalakulása és megnyitása.
2. A kegyelet adójának lerovása.
3. Elnöki jelentés és ezzel kapcsolatos javaslatok.
4. Tankönyvbirálati szempontok a Kapi—Papp könyvek új tan 

terv szerinti átdolgozásánál. Előadó: Somogyi Béla igazgató
tanító, Körmend.

5. A tanterv  kérdése. Előadó: Krug Lajos.
6. Pénztári jelentés. Kisfaludy Károly, Bük.
7. A pénztári jelentéssel kapcsolatos javaslatok.
8. Indítványok.

Sopron, 1927. szeptem ber hó.

Krug Lajos
elnök.

Meditáljunk!
A „Tanítók Lapja“ 13. számában Ormos Lajos, az agilitásáról 

és jó ötleteiről ism ert ref. tanító testvér, nagyszerű gondolatot vet 
fel, mely már eredetiségénél fogva is megérdemli, hogy olvasóink
kal megismertessük.

Az állam a ref. tanítóknak adott milliárdot nem fizeti ki kész
pénzben, hanem ennek az összegnek fedezetéül évi 7200 pengő an
nuitást biztosít 35 éven keresztül. M ost azt az ö tletet vete tte  fel 
egy m agasállású m iniszteri tisztviselő, hogy nem tudná-e ezt a 
80.000 pengőt a tanítóság belső kölcsön útján biztosítani? Ezt a 
gondolatot szövi tovább Ormos Lajos. Az állam a 7200 pengő évi 
járadékkal kifizet 35 év alatt 252.000 pengőt a ma felvett 80.000 
pengő törlesztésére. Ormos úgy gondolja, hogy csak 2000 darab 
40 pengős részjegyet kellene kibocsátani és elhelyezni a lelkészek, 
világi jóakaró férfiak, nők és tanítói alakulatoknál. Hogyan is ala-
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kulna akkor a megoldás kérdése? Az állam ad 7200 pengőt éven
ként. A 80.000 pengő értékű részjegyek hatszázalékos kam ata 4800 
pengő. M aradna tőketörlesztésre az első évben 2400 pengő; tehát 
60 részjegy m ár az első év végén kisorsolható és beváltható volna. 
A második évben már kevesebb kam atot kellene fizetni és 25 év 
a la tt az egész tőke visszatéríttetnék  s akkor az évi járadék még tíz 
éven keresztül illetné a ref. tanítóságot. De még szédületesebb ered
m ényeket lehetne elérni 2000 részjegynek kam atm entes elhelyezése 
mellett. Ez esetben 12 év alatt minden részjegy beváltatnék. Az 
alkotásoknak m ekkora perspektívája nyílnék meg akkor a kálvi
nista tanítóság előtt!

Ormos Lajos ezzel nekünk lutheránus tanítóknak is szolgáltat 
egy kis m editálásra való anyagot. — Igaz, ránk nézve majd csak 
akkor bír gyakorlati értékkel, ha az állam velünk szemben tanúsí
to tt rideg m agatartásán változtat és nekünk is biztosít 35 éven ke
resztül egy szám arányunknak megfelelő járadékot.

A mi lelkes testvérünk, Kiszely János, aki egy hónapot töltött 
családjával Balatonalmádiban, levélben referált nekem az ott ta 
pasztaltakról. E lragadtatással nyilatkozott a Balaton vizének tüdőt, 
gégét, idegeket erősítő hatásáról és csak azt fájlalja, hogy nekünk 
még nincs (ott, vagy Hévízen) üdülőházunk. Ennek hátrányait saját 
magán tapasztalta , m ert míg a ref. kollégák gyönyörű hajlékukban 
napi 3.50 pengőért mindent kap tak  — és pedig kifogástalanul —, 
addig neki, bár szerény tanítóhoz illően költekezett, 8 pengőnél is 
többe került egy napja,

M iért nem cselekszünk hát, miért nem építünk? Telket köny- 
nyen vehetünk. Az építő kő helyben, közel a bányából olcsón sze
rezhető be. Az élelmezés tömeg számára igen jutányosán biztosít
ható. Építsünk azonnal és építsünk — a d ó s s á g r a !  Ha az épület 
kész: alvó társaink felébrednek, megmozdulnak és lesz miből tör- 
lesztenünk adósságunkat. És most szószerint idézem, miként gon
dolja ő a csomó kibogozását.

,,Én is, Te is, más vezető és megértő tanító is ad az építkezésbe, 
mondjuk egy személy után 250 pengőt kölcsön. M ármost én fizet
nék, azaz kölcsönbe adnék 1000 pengőt, amennyit családommal el
költők itt az idén. Ezt az összeget kam atm entesen évről-évre lelak
nánk. Ez három évet jelent s évi 150 pengő személyenkénti meg
takarítást. Ebbe sokan belem ennek majd. Persze az Üdülőben első
sorban azok lakhatnának négy hetes turnusokban, akik ilyen módon 
lehetővé teszik az építkezést.

Vagy építsünk teljesen adósságra! Ebben az esetben mindenki 
fizet annyit, mint helyben más penziókban szokás s ezzel törleszt- 
hetünk. A kam atot az évi befolyó összegből egyenlítenénk ki s az 
esetleges nyereségből törleszthetnénk a tőké t.“

Testvérek! Gondolkodjatok e közlöttek felett — és szivetekre 
hallgatva cselekedjetek!

Krug Lajos«



131

Mit tartanék célravezetőnek az elemi isko
lai oktatás eredményessége érdekében ?

Sokszor töprengtem, miként lehetne Magyarország sok tekin
tetben elmaradt falusi népének műveltségét magasabb színvo
nalra emelni? Mikor ezt vizsgálgattam a következőket állapí
tottam meg.

Ma az ünneplések korszakát éljük, mikor nyomorúságunkat 
azzal akarjuk cifrábbá tenni, hogy mindenből kultuszt csinálunk. 
Minden ilyen kultúrtényen azzal fejeződik be az ünnepi beszéd: 
„/Magyarország csak akkor lesz újból nagy, akkor szerezhetjük 
vissza elrablóit országrészeinket, ha többet tanulunk, mert nem 
fegyverrel, hanem magasabb kultúránkkal fogjuk csonka hazánk 
integritását visszaállítani.“

Valami kis igazság rejlik is a dologban. Ugyanis én is azt 
hiszem, ha AAagyarország polgárai műveltebbek lesznek, akkor 
a sokat hangoztatott többtermelés problémája önmagától megol
dódik s ezáltal Magyarország gazdagabb lesz, polgárai az ész
szerű termelés által jobblétben élnek s nem nyögnek a külön
féle közterhek nehéz súlya alatt. Ennélfogva talán vágyódnak 
vissza elszakított testvéreink hozzánk. De mig jobb dolga lesz 
annak a megszállott területi oláhnak, tótnak, szerbnek, németnek 
stb. gazdasági szempontból, mint a Csonkamagyarországon élő 
magyarnak, addig nehezen hiszem, hogy visszavágyódjék a 
csonka országhoz. Mivel a magasabb népkultúra csak a nép
iskolából sarjadhat ki, éppen azért műveltségünk főkelléke a jó 
elemi iskola.

A világháború után a népoktatás terén hatalmas fejlődést 
látunk. Ilyen rohamos fejlődést Eötvös báró minisztersége óta 
sem tapasztalhattunk. Egy borzalmas világháborúnak, illetve 
forradalomnak kellett jönnie, hogy az ország vezetősége felocsúd
jék az évtizedes lelárgiából s észrevegye a magyar nép elmara
dottságát és műveletlenségének okait. Csak most vették észre, 
hogy a magyarság igazi törzse mily tudatlan, mennyi analfabéta 
homályosííja Magyarország sokat hangoztatott kultúrfölényét. 
Jelenlegi kultuszminiszterünk észrevette a kor égető szükséges
ségét, amidőn a kultusztárcát honvédelminek minősítette s erős 
kézzel fogott hozzá a fejlődés megindításához. S máris hatalmas 
eredményeket ért el. Ha semmi mást nem alkotott volna, mint 
a tanyai-iskolákról szóló törvényt, már ezzel is hálára kötelezte 
volna a magyar nemzetet.

Hogy sok faluban a műveltség alacsony fokon áll, az sok 
mindennek tulajdonítható. Pl. egy községben van két, avagy három 
felekezeti iskola, de egyik sem életképes, mert egyik esetleg 
csekély létszámú, mig ellenben a másik túlzsúfolt s hozzá mind
egyik osztatlan. Egyik tanterem tátong az ürességtől, mig a 
másikban úgy ülnek a gyermekek, mint a skatulyában a gyufa
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szálak. Egyik tanító ugyanazért a fizetésért semmit sem végez, 
míg a másik tönkre teszi egészségét, mégsem bír megfelelő ered
ményt elérni. Szerintem ilyen lehetetlen állapotokon segíteni 
kellene s lehetne is egy kis jóakarattal. Egyszerűen községiesí- 
íeni, avagy végső esetben államosítani kellene a különféle isko
lákat az ilyen rendellenes helyeken.*) Igen ám, de éppenúgy, mint 
mi evangélikusok ragaszkodunk iskoláinkhoz, éppenúgy ragasz
kodik a másik felekezet is. Azonban ezt is meg lehetne oldani 
oly módon, hogy mindegyik felekezetnek meg lenne a tanítója, 
csak a munkamegosztás volna arányos és a fizetés egységes. 
Ott pedig, ahol több tanerőre lenne szükség ott a község fele- 
kezeteinek arányában történne a kinevezés, a vallástanítási és a 
kántorizálási kötelezettség mellett. így mindegyik felekezet biz
tosítva lenne hitéleti szempontból s egyik felekezetibe sem lenne 
káros hatással az egységes iskola. (?) Mert a fent említett közsé
gekben sem az egyház nem képes megerőltetés nélkül fenntar
tani iskoláját a kevés létszám miatt, sem az állam nem ad segélyt, 
érvelve azzal, hogy a kevés létszámú iskoláért nem érdemes 
ilyen nagy áldozatot hozni, tessék a gyermekeket a másik fele
kezet iskolájába járatni. Az ilyen gyülekezet azután pusztulásra 
van Ítélve. Nem szólok azonban az olyan felekezeti iskolákról, 
melyek a városokban, nagyközségekben s az egyvallású közsé
gekben vannak, amelyekben az említett rendellenesség fent nem 
áll. A tanító a kántori munkákért természetesen külön fizetést 
kapjon.

A tanítóválasztásra vonatkozólag a felekezeteknél is meg
szüntetném a mai kilincselő s sokszor lealacsonyító választási 
rendszert. Ezáltal megszűnne az, hogy a tanító már a választás 
napján a falu egyik részéről gyűlöletnek legyen kitéve. Alajdnem 
minden választás meg nem engedhető pártoskodással jár, ami 
nem az összetartást, hanem a széthúzást, gyűlölködést szítja. 
Nem elszomorító eset-e, midőn csendőrszurony mellett kell meg
választani a falu egyik leendő vezetőjét? Hisz az állam, avagy 
az egyház szempontjából mindegy, hogy az állásban levő tanító 
az ország melyik részén végez hasznos munkát és egyaránt 
káros lehet ellenkező ténykedése bármelyik községben. Azért 
éppenúgy, mint az állami tanítót a kultuszminiszter, a felekezeti 
és községi tanítót pedig az egyházi főhatóság nevezze ki. (?) 
A kinevezett tanító csak abban az esetben lenne áthelyezhető, 
ha ezt a község iskolaszéke kérelmezi közérdekből, mert a gya
kori tanítóváltozás nagy hátrány az iskolára.

Szólok a felekezeti tanítók fizetéséről. A természetbeni fize
tések beszedése nemcsak nagy nehézségekkel jár, hanem szin
tén olyan momentum, amikor olyan megjegyzések történnek, mik 
a tanító tekintélyét sokszor leszállítják. „Hová mégy szomszéd?“ 
„Viszem a pap, mester, kanász, bakter, csősz fizetését.“ Minden

*) Ezt nem  ajánlanám . (Szerk .)
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tanítónak megszüntetném a természetbeni fizetését, gabonát, fát, 
szénát, bort stb. Mert egyrészt nehéz beszedni, másrészt kelle
metlen ellenőrizni minden egyes adófizetőt, különben pedig olyan 
silány minőségű gabonát kap pl. amit a piacon nem tud megfe
lelő áron értékesíteni, holott neki a természetbeni járandósága 
úgy van értékelve, mintha jó minőségűt kapna. Vannak továbbá 
olyan javadalmi tételek, miknek kiszolgáltatása egyáltalán nem 
történik meg, mert már idejét múlta, vagy nevetséges (pld. csirke). 
Az ilyen tanítónak, hozzá még aki gazdálkodik is mennyi kelle
metlen időtöltésbe telik, midőn árúját egyik vásárról a másikra 
kell cipelnie Ilyenkor azután a tanítás elmarad, természetesen 
a tanítás rovására. E helyett egységes állami fizetést adnék, vagy 
a tanítók fizetését közadóként, kultúradó címén szedném be. A 
tanítók használatában levő földeket is visszaadnám az egyház- 
községeknek saját kezelésbe. Hogyan lehetséges az, hogy a 
tanító, aki meg akar felelni hivatásának, ráérjen ősszel, tavasz- 
szal szántani, vetni, kapálni, kaszálni stb. ? Olyan cselédet nem 
tud tartani, aki a tanító helyett irányítani is tudja a gazdaságot. 
Ha pedig jelen nincs a munkánál, akkor az nem lesz megfele
lően elvégezve, viszont ha ott van, akkor pedig csak a tanítási 
munka kell, hogy hiányt szenvedjen. Még nem ismertem minta
szerűen gazdálkodó tanítót, aki egyszersmind elsőrangú tanító 
is lett volna. Aki tanító, az tanítson, ne pedig szántóvető akarjon 
lenni, mert valószínű, ha mindegyiket folytatja, egyikkel sem ér 
célt. Lehetséges az a XX-ik században, hogy a tanító gazdálkod
jék, de ne tanítson? Ez megtörténhetett ezelőtt 25—30 évvel, 
amikor a tanítás november hóban kezdődött és már április ele
jén végződött.

Nem azért vagyok ellene a tanító gazdálkodásának, mintha 
talán megvetném a mezei munkát s lebecsülném a földmíves 
munkáját, vagyis urhatnámságból, hanem úgy gondolom: egy 
személy egy időben két hivatást nem tölthet be eredményesen.

Igenis adnék minden tanítónak akkora kertet, hogy a tanító 
üres óráiban abban tevékenykedhessék s a gyermek lelkében 
is felkelthesse a munka szeretelét s a gyakorlatban, valóságban 
is bemutathassa tanítását. így minden gyermek arra törekednék, 
hogy felnőtt korában neki is hasonló kertje legyen, mint tanítójának.

A fizetésre visszatérve, azt az ellenérvet hozhatnák fel: igen 
ám, de honnan vegye az állam elő ezt a rengeteg összeget? 
Aliból fizesse az összes felekezeti tanítókat is? Azt hiszem ez 
sem volna megoldhatatlan probléma. Legalább az állam nem
csak hangoztatná, hanem a valóságban is jobban takarékoskodna 
s nem juttatna egyes íisztviselőkategóriáknak túlságos nagy 
karácsonyi ajándékot. Mert valószínű, annak az adófizető polgár
nak olyan mindegy volna, hogy egyházi adó címen-e, vagy állami 
adóként fizetné-e be a tanító fizetését. Elvégre mindenhogyan 
csak ő fizeti. Legalább a tanító nem volna kitéve annak, hogy 
nemfizetés esetén végrehajtás utján kelljen behajtania fizetését
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azoktól, kiknek felebaráti szeretetet hirdet. Vannak egyházközsé
gek, ahol a tanító és az egyházközség közötti súrlódást egyedül 
a fizetés kiszolgáltatása okozza. Már pedig olyan gyülekezetben, 
ahol nincs meg a harmonia a gyülekezet és a tanító között, ott 
eredményt nem tud elérni a tanító, bármennyit munkálkodjék is!

Elrendelném, hogy minden községben ne csak papiroson, 
hanem a valóságban is gazdasági iskola legyen s annak 2 kát. 
hold, avagy ennél nagyobb szántóföld álljon rendelkezésre. Itt a 
konyhakertészet, faiskola, vetőmagnemesítés, gyógynövény ter
mesztés s az okszerű vetésforgó kicsiben bemutatható legyen. 
Abban úgy az elemi, mint az ismétlő-iskolai tanulók gyakorlati 
kiképzést nyerjenek. Azonban nem olyan faiskolákra gondolok, 
amik a falu kavicsgödrében, avagy libalegelőjében voltak.

Tudnunk kell, hogy Magyarország agrárállam, tehát nemcsak 
általános műveltségre, hanem különösképpen gazdasági kultúrára 
volna szüksége a falusi népnek. Ennek a gazdasági fejlődésnek 
pedig nem a közgazdasági egyetemről, vagy gazdasági akadé
miákról kellene leszivárogni, hanem a faluban kellene megindul
nia. Nem a középiskoláknak és polgári iskoláknak van szüksége 
gazdaságtan-tudományra, hanem a népiskoláknak. Mert hiszen a 
középiskolák és polgári iskolák inkább hivatalnokot, iparost és 
kereskedőt nevelnek, kinek nincs nagy szüksége a földmíves 
tudományára. Amint látjuk az ország vezetői is észrevették ezt 
s igyekeznek is a földmivesiskolák, népfőiskolák, gazdasági 
középiskolák felállításával a hiányt pótolni. Hogy ezen községi 
gazdasági iskoláknak céltudatos vezetői lehessenek a tanítók, 
azért a tanítóképzőkben is nagy súlyt kellene helyezni a gazdaság
tanra Nemcsak elméletben, de gyakorlatban is ki kellene képezni 
a tanítójelölteket, hogy majdan tudásukkal a nép előmenetelét 
szolgálhassák.

A nyolc osztályú elemi iskolák megvalósítása is nagyon szép 
idea, de a megvalósításukról addig nagyon korai beszélni, míg 
Magyarországban osztatlan elemi iskolák vannak. A falusi és 
városi munkásszülők gyermekének beiskolázását sehogyan sem 
tudom elképzelni akkor, amidőn ma a 12 éves gyermeknek is 
kenyérkeresettel kell foglalkozni. Mi módon tudnánk beiskolázni 
azt a 14 éves gyermeket, amikor ma a 12 éves gyermeknek 
május hóban való iskolában járását is alig tudjuk biztosítani? 
(Nagyon könnyen! Csak komolyan akarni kell! Szerk.)

Minden iskolát egységes tankönyvekkel látnék el, miért kell 
többféle tankönyv, hiszen mindegyik iskolában magyar állampol
gárokat nevelünk. A vallástani könyveknél ugyanúgy a legmegfe
lelőbb használtassák. A tankönyvárakat hatóságilag a legminimá
lisabbra szállítanám le, vagyis minden üzleti és egyéb célokat 
kizárnék. így a tankönyvek megszerzése még a legszegényebb 
tanulók számára is megszerezhetővé válnék. Minden tipusu, tehát 
az osztatlan, részben osztott és a teljesen osztott iskoláknak is 
külön tankönyveket állapítanék meg.
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Ugyanígy az összes iskolákat nem az egyes tanítók által 
szerkesztett, hanem az egyházegyetem, illetve az állam által 
kiadott részletes tananyag beosztással látnám el.

Végül nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzek a 
falu előbbreviíelének egyik leghatalmasabb tényezőjéről, a levente- 
intézményről. Ha azt akarjuk, hogy a leventeintézmény ne csak 
látszólagos eredményeket érjen ei, olyan oktatókra van szükség, 
akiknek nem kell működésükért félteniük sem a kenyerüket sem 
népszerűségüket. Egyszóval akik mindenféle hátrány nélkül is 
fent tudják tartani az ifjúság között a vasfegyelmet, mert ez az 
alapja minden egyesületnek. Ennélfogva nem helyeslem, hogy a 
leventeoktatás vezetését, értem a gyakorlatit, a tanítókra bízták. 
Ma, amikor annyi rendelkezési állományba helyezett tiszt van, ki 
az államtól fizetést, nyugdijat kap! Ilyen szakavatott vezetőkre 
kellett volna bízni az ifjúságot, kik az egyesületekben megtud
ták volna honosítani a katonai szellemet. A tanító, mint szellemi 
oktató igenis vegyen részt az egyesület egyéb munkáiban, (pl. 
téli előadások tartásában, szindarabrendezésben, dalárdavezetés
ben stb.) egyszóval tehetségéhez mérten működjék közre az 
egyesületi éíetben. Mindezekkel lehet a falusi népet nevelni és 
felemelni elhagyottságából. A világ halad s elvész a magyar nép 
a sok idegen között, ha műveltségében is elmarad. Megérdemli, 
hogy foglalkozzunk vele, mert a falusi nép testi és erkölcsi ereje 
lesz a jövőnknek sziklaszilárd iundamentoma. Ez fogja vissza
szerezni és fenntartani a következő ezredéven is a megujhodott 
boldog Nagy-Magyarországot.

Adja Isten ügy legyen!
Bakody Elemér

N ie tz sc h e  F r ig y e s  é s  p a e d a g ó g iá ja .
Közli Koller Is tv á n .

(V ége.)

Az ő stílusa egyébként legfényesebben nyilvánul az ,,Also sprach 
Z arathustra“ című művében. Szerinte a legmélyebb könyv, ami az 
emberiség birtokában van és kétségkívül ,,mély érzésekben és gondo
latokban gazdag könyv“ (Külpe). A szellemes aforizmák egész légiója 
van e műben, amelyhez a bibliából, Luthertól és Goethétől tanult stí
lust. Később Heinét is elődei közé sorozta. ,,Zarathusztra — mondja 
— a legjámborabb azok között, kik nem hisznek az Istenben.“ Ámde 
nem lapos atheizmust prédikál Nietzsche: ,,Sein Atheismus hat Farbe 
und G lut.“ Lássuk a híres munkát. Két főgondolatot találunk benne: 
az Übermensch gondolata; a magasabb ember, ki a maiból fejlődik. 
S az a romantikus, erőszakos, indokolatlan gondolat, hogy minden 
visszatér, (Der ewige Wiederkunftsgedanke.) ,,Alles geht, alles kommt 
zurück, ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles blüht wieder
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auf, ewig läuft das Jah r des Seins . . . Alles scheidet, alles grüsst sich 
wieder, ewig bleibt sich treu der Ring des Seins.“ A következőben a 
Zarathusztra-citátum okat W ildner Ödön fordításából veszem. Azt 
m ondja Nietzsche: „Hirdetem nektek az emberfölötti embert. Az em
ber olyas valami, aminek fölébe kell kerülni. Mit tettetek, hogy fölébe 
kerüljetek? Eleddig minden lény terem tett valamit. Ti pedig ennek 
a nagy árnak apadása akartok lenni? ., . Mi a majom az embernek? 
Nevetség, avagy fájdalmas szégyen. És kell, hogy ugyanez legyen az 
ember az emberfeletti embernek: nevetség, avagy fájdalmas szégyen.“ 
„Az emberfeletti ember a föld értelme . , , Kérve kérlek benneteket 
véreim: m aradjatok hívek a földhöz.“ Ellene van tehát a túlvilágnak.

A könyv sok mély megjegyzéseiből lássunk egynéhányat. ,,A hal
vány gonosztevő“ című fejezetben az új, modern büntetőjog felfogása 
nyilvánul meg e mondásában: „Beteg, ezt mondjátok, de azt ne, hogy 
gaz, botor; ezt mondjátok, de azf ne, hogy: bűnös.“

Az írásról mondja: „Minden írás közül csak azt szeretem, amit 
valaki vérével ir. írj vérrel: s meglátod, hogy a vér szellem.“

Az állam szerinte új bálvány, „Valahol vannak még népek és nyá
jak. De nem nálunk, én véreim: itt államok vannak.“ „Csak ahol az 
állam megszűnik, csak ott kezdődik az ember.“

A barátról: „A kitalálás és hallgatás mestere legyen a barát,“ 
Stilusát és szellemes mondásait láttassák még a következő idé

zetek: „A férfi boldogsága: én akarok. A nő boldogsága: ő akar." 
„Fiatal vagy, gyermeket és házaséletet kivánsz, ámde én azt kérdem 
tőled: olyan ember vagy-e, akinek szabad gyermeket kivánni?“

A nagy eszmék s gondolatok a magányban születnek: „Nagyon is 
sokáig vágyakozám és nézék a távolba. Nagyon is soká valék a magá
nosságé: így elfelejtvén a hallgatást. Száj lettem egészen és magas 
szikláról eső patak: szavamat le akarom zúdítani a völgyekbe.“ „Elei
től fogva pusztában lakának az igazak, a szabad szelleműek, a puszta 
urai; ám városban laknak a jól táplált, híres-neves bölcsek, az iga
vonók.“

A vágyakozás és szenvedély kifejezése az éjjeli dal: „Éj vagyon, 
íme hangosabb a szava minden szökőkútnak. És lelkem is szökőkút. 
Éj vagyon, íme csak most ébred a szerelmesek minden éneke. És az 
én lelkem is egy szerelmes éneke.“

Az élet iránti szeretet jut kifejezésre a két: „Tanzlied“-ben. 
„Valami ismeretlen környékez és tűnődve néz reám: Te még élsz, Za- 
ra thusztra?“ „Mely okból, miért, hová, hol, hogyan? Avagy nem bol- 
dogság-e még élni?“ S valóban: felfoghatatlan előttünk az élet lé
nyege? Miért tör minden fennmaradás, szaporodás után? Mi értelme 
van mindennek? Miért akar minden alkotni? Nem tudjuk és mégis 
— szeretünk élni! Pedig minden fog egykor tönkremenni. „Alles ist 
wert, — mondja Nietzsche — dass es zugrunde geht.“ (Minden meg
érdemli, hogy tönkremenjen,) S mégis, hogyan szerette az életet, ő, a 
szenvedő! „Szemedbe pillanték a minap, óh élet: aranyat láték csil
logni éjszakai szemedben, szívem megálla ennek gyönyörétől; aranyos 
csolnakot láték csillogni éjszakai vizeken, sülyedő, merülő, újra intő,
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aranyos, himbáló csolnakot. Lábamra, a tánc bolondjára, vetél egy 
pillantást, nevető, kérdő, olvasztó pillantást“ . , . ,,Félek, ha közelem
ben vagy, szeretlek távolból; futásod csábít, kérésed megdöbbenni: 
szenvedek, de mit nem szenvednék éretted szívesen! Akinek hideg
sége gyújt, gyűlölete elcsábít, futása köt, csúfolkodása megindít. Ki 
ne gyűlölne téged, te nagy kötő, behálózó, kísértő, kereső, találó; ki 
ne szeretne téged, te ártatlan, türelmetlen, szeles, gyermekes, bűnös, 
Hová vonszolsz most engem, te féktelen, rakoncátlan? És íme, megint 
futsz előlem, te édes vadóc és hálátlan!“

íme, hogyan festi a telet: ,,A tél, a kelletlen vendég, otthonom
ban ül; kezem kék baráti szorításától.“

Érdekes kifejezése Nietzschenek: ,,megfagyni a megismerés je
gén.“ A tudás önmaga hideg, ész és szív kell, hogy együtt legyen az 
emberben!

Az embert látni s megtalálni az emberben, ez legyen irányadó 
embertársainkkal szemben való viselkedésünkben, dacára, hogy ,,sok 
re jte tt jóságot s erőt sohasem találnak meg; a legpompásabb cseme
gét nem ízlelik meg , . , Az embert nehéz felfedezni“.

,,Az embert nehéz felfedezni.“ Úgy vagyunk Nietzschevel magá
val is. írásai után azt hinnők, hogy könyörtelen, szívtelen, rideg em
berrel állunk szemben, akinek leikéből legtávolabb volt a jóság és a 
szeretet. Mily nagy volna csalódásunk, ha ezt hinnők felőle, Nietzsche 
egyike volt a legnemesebb embereknek, akit a kultúra történelme is
mer. Végtelen ragaszkodással volt mindenkivel szemben, akihez közel 
állott. Anyjához és nővéréhez intézett levelét nem lehet meghatottság 
nélkül olvasni. Vágyódott szeretet után és szüksége volt rá. Nagyon 
volt benne kifejlődve elsősorban a családias érzés és az apró örömök
ben való gyönyörködés. Emellett a legnemesebb barát és a leghálásabb 
mindenkivel szemben, akitől legcsekélyebb jóságot tapasztalt. Hősies 
lélekkel tűrte szenvedését, amelyből oly bő osztályrésze volt. Szemei 
szomorú tekintetükkel mély érzésű lelket árulnak el. Az emberekkel 
udvarias volt s semmit sem tudott legkevésbé szívlelni, mint durva- 
lelküséget, tolakodást és lármás fellépést, Ő, a szív embere, int is 
bennünket, hogy irataiban sem kell m indent szószerint vennünk. írá 
sai sok tekintetben a hangulat kifolyásai.

íme, ez volt Nietzsche, Nem találtunk nála rendszeres tanítást. 
Sok ellentétet is fedeztünk fel benne. ,,Nur wer sich wandelt, bleibt 
mit mir verw andt.“ Hegel mondja: minden filozófus a megelőzőnek 
sírásója. Nietzsche önmagának is az volt. De ,,csak ahol sírok van
nak, vannak feltámadások is“. S Níetzscheben sok szép aforizmát, 
eszmét, gondolatot fedeztünk fel, amely gyönyörködtette lelkünket.

Sok mély érzést rejtenek magában művei. S Nietzsche szerintünk 
az érzelmi momentumokra helyezi a fősúlyt s nagy érdeme van abban, 
hogy érzésre (persze, ez nem a Mitleid, amelyet úgy elitéi] hívta fel 
a figyelmünket, a nagy lelki viharokra, kitörésekre s a csendes ma- 
gunkbavonulásckra. Bölcseletét is átérezte. Mint Giordano Brúnó, 
megittasúlva hirdette eszméit. Átérezni a nagy problémákat, ha nem 
is tudjuk megoldani, Nietzsche programmja. S Lessing értelmében
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ez a legfontosabb. Ha a végkérdéseket nem is tudjuk megoldani, 
m indamellett legyen bennünk a törekvés az igazság felé.

A hatalmas átérzés s rajongás végigvonul minden kérdésen, 
amelyet Nietzsche érint, Átérzí az Übermensch fenségét s nem nyu
godt fejtegetésekkel, hanem ugyancsak rckonszenv és ellenszenv alap- 
ján Ítéli meg az államot, társadalm at, egyházat. Ezért ellensége min
den sablonnak, fogalyomskatulyázásnak (Kantot épen azért ítéli el), 
a nem egyéninek, a többség hirdette elveknek, pontosságnak, nyárs
polgárinak s mindannak, ami csak kötelességtudás. És híve mindan
nak, ahol hatalmas fellobogást lát, egyénit, rendkívülit, eredetit, ösz- 
fönszerűt, a mástól különbözőt. A szíven keresztül szemléli a világot, 
mint Carlyle, akivel sokban rokon. Ő a nagyságra fekteti a fősúlyt, a 
tökélyre. Nem közönségesnek lenni cselekvéseinkben, hanem nagynak, 
erősnek, kiválónak. Innen leli magyarázatát a szépnek, a nagynak fel
fedezése a gonoszban is s a szépség felfedezése a rútban, ami a mo
dern költészet egyik alapelve. Könyörteleneknek kell lennünk a nem 
egyénivel, a nem kiválóval, azon jámbor fíliszterekkel szemben, akik 
azt mondják: ,,Wir beissen niemanden und gehen dem aus dem Wege, 
der uns beissen will.“

Az Übermensch eszméjében pedig, ha biológiailag felfogjuk, egész 
modern gondolat rejlik, amennyiben a fajra, annak jövőjére irányítja 
figyelmünket.

Az egyéniség érvényesülését hirdeti s ebből kifolyólag a szabad
ságot. Ne nyomják el egyéni véleményünket. Az Übermensch töké
letes lény, neki minden szabad. Ez Nietzsche anarchiája. ,,Frei steht 
grossen Seelen noch jetzt die E rde.“

Életörömre, az élet szeretetére kell tanítani az emberiséget. Ta
nait szembe helyezi a keresztény egyházzal s valóban indokolatlan 
és igazságtalan kifakadásokkal illeti a keresztény vallást, különösen 
az ,,Antichrist“ című könyvében. Felfogása egyébként is közel áll a 
materializmushoz, bár az érzés fontosságának hangoztatásával ezt 
egyúttal túlhaladta.

Miután Nietzsche az újra, a nem közhelyire, a rendkívülire terelte 
a figyelmet, a modern festészet és költészet irányát is kijelölte. Ady 
Endre költészetének végső szálai is ide nyúlnak vissza.

Nietzsche maga is elsőrangú művész. Láttuk stiljében a szebbnél- 
szebb fordulatok, szelid kifejezések és kitörések váltakozását. íme. e 
szép gondolat: ,,Es gibt solche, deren Tugenden, der Kampf unter 
einer Peitsche ist.“ Gyakran mintha a zsenie és az őrület érintkezne 
mondásaiban. Mint már Giordano Brúnó, vagy akár Komjáthy is, sze
reti a különös kifejezéseket, az önálló szóösszetételeket. A hatalmas 
átérzés szüli az érthetetlenséget Nietzschenél, épúgy mint Ady Endré
nél. Ő mámoros az eszméitől.

Mielőtt még szerény dolgozatunkat befejezzük, Nietzschenek a 
paedagógiára tett hatásáról is kell néhány szót mondanunk. Minden 
paedagógiai áram lat filozófiai áramlaton nyugszik s a filozófia tanul
mányozása nélkül a modern paedagógiai tudomány nem művelhető. 
Ez indokolja filozófiai cikkek megjelenését paedagógiai lapokban és

\
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így cikkünket is e folyóiratban. Níetsche paedagógiai hatásáról be
hatóan beszél Wessely „Bevezetés a neveléstudományba“ című kitűnő 
könyvében. Őt akarjuk követni a következőben. Nietzsche — mint 
láttuk — az individualizmus legszélsőbb képviselője. Mint ilyen hatott 
a paedagógiára is, de vannak neki paedagógiai nyilatkozatai is. F ilo
zófiája paedagógiai jellegű, bár semmi sem áll távolabb Níetzschetől. 
mint az iskolam ester tipusa. Ha volt is tanár, de lelke irtózott az isko
lam esterkedéstől s egész lénye ellenkezik nemcsak a tanárnak, hanem 
a tudósnak is a köztudatban élő típusával. Filozófiája azonban a ne
velő gondolat szolgálatában áll. Egész tekintete a jövő felé fordul, 
Nem. a jelen és a múlt érdekli, hanem a jövő. Az emberiség nevelője 
akar lenni. Az emberfölötti ember erkölcsi téren is magasabbrendű. 
Fejlődése kezdetén a művész volt e típus, később a tudós, végül az 
űj erkölcs megvalósítója. A műveltség célja az ember felemelése. 
Csak annak van értéke, ami a hatalm at szolgálja. Az értelem is csak 
ennyiben értékes. Ezen állásponton természetesen nincsen szükség 
oly erkölcsi nevelésre, amely a tisztelet, a részvét és a megadás é r
zelmeit ápolná. A nevelés nem. követelhet engedelmességet, mert el
ismeri az egyén hatalmi ösztöneinek és az önzés jogosultságát. Te
kintélyekre nincs szükség. Ily elvek m ellett persze nevelésről nem is 
beszélhetünk. Mint nevelőről írt Nietzscheről W. Hammer: „Nietzsche 
als Erzieher“ és E. W eber: „Die paedagogischen Gedanken des jun
gen Nietzsche“ címén. Nietzsche tehát paedagógiai nihilizmusra vezet. 
Van azonban az individualista paedagógiának két termékeny iránya 
is és jogosult tanítása: a személyiség érvényesítése a nevelésben. 
Eucken alapján áll e tekintetben Budde Gerhard; a másik irány 
Schneller István és Imre Sándor iránya. Ugyancsak ide sorolható a 
módszerben való egyénítés, Linde: „Persönlichkeitspaedagogik“-ja és 
követői. Mitrovics Gyula is nálunk az egyéni nevelés híve.

Nietzsche hatása alatt állanak Ellen Key, svéd írónő („Jahrhun
dert des K indes“), valamint Pudor és Ludwig Gurlítt is, akinek „E r
ziehungslehre“ című könyve rendkívül érdekes könyv. Nem helyes az 
ezen irányok által követett elv, hogy mindenben a gyermek akarata 
követendő. A gyermek más, mint a felnőtt és kell, hogy irányító, erős 
kezet, erélyt érezzen maga felett. Ezen, a naturalizmus alapján álló 
individualizmus hibája az is, hogy a nevelés fogalmát — mint Wessely 
mondja — azonosítják a fejlődés fogalmával. A nevelés más, mert 
tudatosan irányít a cél felé. A természetben nincs moralitás, se nem 
erkölcsös, se nem erkölcstelen. Az erkölcs — mint általában a kultűra 
— emberi vonás. Ehhez szükséges egy céltudatos akarat működése. 
Nevelés nélkül az ember nem fejlődik, ingatag lesz. Rend, fegyelem, 
szabály fejleszti a gondolkodást és a 'jellem et. Llogy mit kell a gyer
meknek tanulnia, azt sem. lehet kedvére bízni. Szükséges az anyag 
helyes kiválogatása és elrendezése. Rendszernek kell lennie. A taní
tás és tanulás nem lehet alkalomszerű. Egyébként nem is alakulhat 
ki a tudomány eredményei alapján helyes világkép és helyes világ
nézet.
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E g y e sü le ti  é le t.
A Tolna—Baranya—Somogyi Evang, Egyházmegyei Tanító- 

egyesület június hó 30-án Bonyhádon ta rto ita  rendes közgyűlését 
G rieszhaber Endre Henrik majosi igazgató-tanító elnöklete alatt. A 
közgyűlést istentisztelet előzte meg, melyen Baldauf Gusztáv pécsi 
lelkész mondta az oltári imát. A tanítóegyesiileti közgyűlés első 
része közösen folyt le az egyházmegyei Lelkészegyesülettel, amikor 
Tolnay Vilmos dr., a pécsi Erzsébet tud. egyetem ny. r. tanára, a 
pécsi Evang. Egylet elnöke, gyögyörűszép előadást ta rto tt e címen: 
„M agyar költők hitvilága“. K im utatta ebben jeles költőink vallásos 
érzületét egyes művekben, kiemelve különösen ezen költőink vallá
sosságát, kiknek nem volt hivatása az igehirdetés és a vallás ápo
lása. Bővebben Petőfi Sándorral foglalkozott, mint aki az egyház
megye Sárszentlőrincen volt bonyhádi gimnáziumának is tanulója 
volt. E lőadásának végén arra  kérte  a hallgatóságot, hogy az iskolá
ban, de különösen a szószéken is szólaltassák meg a Szentírás mel
lett halhatatlanjaink vallásos érzelmű költeményeit. Az együttes 
közgyűlés nagy élvezettel hallgatta a tartalm as előadást s hálás kö
szönetének kifejezése m ellett arra  kérte  Öméltóságát, hogy ezen 
értékes előadásnak m aradandóvá és közkincscsé tétele céljából je
lentesse meg valamelyik egyházi lapban, — Az együttes közgyűlés 
szeretettel üdvözli a budapesti evang. főgimnáziumot azon alkalom 
ból, hogy a középiskolai tehetségversenyen nagy fölénnyel első lett 
az országban. A Hiszekegy eléneklése után a közös közgyűlés véget 
ért s m egkezdődött a Tanítóegyesület külön értekezlete a Protestáns 
Körben. Ennek első részét a terjedelmes elnöki jelentés képezte, 
melyben az elmúlt egyesületi év fontosabb eseményeivel foglalkozik 
s hű képét adja a tanítóság anyagi és erkölcsi helyzetének.

Kegyelettel emlékezik meg az elhúnytakról; tanító testvéri sze
re te tte l búcsúztatja a nyugalomba vonultakat és üdvözli az igazgatói 
címmel k itün te tteket és az egyesület új tagjait. Beszámol Kapi 
Gyula sírem lékének leleplezéséről, Kapi Béla püspök úr Öméltó
sága, H orváth Sándor tb. főesperes, Schöll Lajos főesperes és W ag
ner Ádám lelkész jubileumáról. Ism erteti a Tanítók Szövetsége, az 
Eötvös-alap, a „Kalász“ elmúlt évi tevékenységét, valamint a Szö- 
vetségháza ügyének jelenlegi állását és az Országos Evang. Tanító- 
egyesületnek azon határozatát, mely kimondja, hogy a Balaton p art
ján üdülőházat létesít, miért is felszólítja a tagokat havi 80 fillérnek 
két éven át való fizetésére. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés v. Nagy 
István indítványára ügy határozott, hogy fizeti a megkívánt 80 fil
lért, ha g y ó g y h á z  létesíttetik  Budapesten (?). Ism erteti az egy
házmegyei Tanítóegyesület kebelében működő három tanítói kör 
munkásságát. M egszerzésre ajánlja a beiratási díjakból: Steiger 
Imre dr. „W. Rein paedagógiai rendszere“ című tanulmányát; Kna- 
bel—K árpáti „Jairus Töchterlein“ című melodrámáját; Knabel V. 
„N ovellák“ című könyvét. Bevezetésre ajánlja: Kemény—Kühn bib
liai történetét. Előfizetésre ajánlja a „Dunántúli Tanítók Lapját“,
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Foglalkozik a tanítóság anyagi ügyének rendezésével, mellyel kap 
csolatban a közgyűlés hatrendbeli határozato t hozott az egyház- 
megyei közgyűlés elé. E határozatok  szerint a közgyűlés a 25.000. 
1926. M. E. rendeletnek hatályon kívül helyezését és az 1922. évi 
700. kultuszminiszteri rendelet visszaállítását; a tanítói, kántori, le
vitái javadalom százalék alapján leendő elkülönítését; űj egységér
tékelést; az állami tanítók által élvezett összes kedvezm ények meg
adását; a nyugdíjjárulékoknak állami adóval eszközlendö fizetését 
kéri. Kivánja továbbá, hogy az iskolafenntartó egyházaknak a ta 
nítói fizetéshez való százalékos helyi hozzájárulása a békében te l
jesítettnél nagyobb ne legyen.

A közgyűlés m eghallgatta: Reitzí P éter Tolna vm. népm. titk á r
jának előadását az iskolánkívüli népoktatásról; Hoffmann Károly 
kaposszekcsői tanító előadását Pestalozzi János Henrikről; vitéz 
Nagy István sárszentlőrinci tanító előadását ,,Az evang. népiskola 
jellege“ címen. Bauer Henrik dombóvári áll. tanító m utatta  még be 
egy előadás kíséretében — a kultuszm inisztérium  által bevezetésre 
engedélyezett — saját találmányú, elmés szerkezetű számológépét. 
M egválasztattak még alelnökké: M arth P éter és Scherer János, fő
jegyzőkké: F íttler Henrik és Aíkelin Vilmos, aljegyzőkké: Gáspári 
József és Mezősi Árpád. Néhány kisebb ügy letárgyalása után a 
nívós közgyűlés a lelkészi kar nagy érdeklődése mellett, a Himnusz 
hangjaival záródott.

A közgyűlés estéjén a Tanítóegyesület és Lelkészegyesület k ö 
zös vallásos estélyt rendezett az Üdülőház és Szekszárd temploma 
javára a következő műsorral: E Vegyeskar; Baíer János igazgató
tanító vezetése alatt. 2. Ima; ta rto tta  Fábián Imre kölesdi lelkész.
3. Finnországi tapasztalatok; Németh Gyula szekszárdi lelkész.
4. Hegedűszóló harmonium kísérete m ellett; Halmay—Molnár.
5. Szabad előadást ta rto tt Frank Károly csikóstöttösi lelkész.
6. Knabel—Kárpáti: ,,Jairus T öchterlein“ című m elodrám áját elő
ad ta Kiss Juliska G rieszhaber Endre Henrik harm ónium kisérete 
m ellett. 7. Németül szavalt Lang János kismányoki lelkész. 8. M a
gyarul szavalt Vértesi Zoltán magyarbolyí lelkész. 9. A Bonyhádi 
Evang. Vegyeskar éneke — Baier János igazgató-tanító vezetése 
m ellett — zárta be a pompás estélyt, mely közel 25 pengőt ju tta to tt 
az Üdülőház céljára,

A Somogyi Egyházmegyei Tanítóegyesület folyó évi június hó 
17-én Nagykanizsán ta rto tta  rendes közgyűlését. Héricz Jenő, a 
gyűlés m egnyitása után, az egyesület nevében melegen üdvözli Hajas 
Gyula elnököt és Németh István alelnököt azon alkalommal, hogy 
őket főt. és mélt. püspök úr az evang. népoktatás és népnevelés 
terén  kifejtett sokoldalú és kiváló m űködésükért, igazgatói címmel 
tü n te tte  ki.

Elnök m eghatottan köszönte a szeretetnek  spontán m egnyilat
kozását kartá rsai részéről és azután felolvasta nagy gonddal össze
állított jelentését, melynek kapcsán szép szavakban em lékezett meg 
a korán elköltözött, kedves testvérről, Bínczy Dánielről; beszámolt
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az Országos Szövetségtanácsnak gyűléséről; felhívta a kartá rsak  fi
gyelmét az ,,Üdülőház“-ra, mire a közgyűlés egyhangű, lelkes h atá
rozatban kimondja, hogy erkölcsi kötelességének tartja az Üdülőház 
ügyének tám ogatását; — készséggel vállalja a tagokra k iró tt havi 
80 fillért (s azt az őszi gyűlés alkalmával a tagoktól beszedeti), p ro
pagandát fejt ki, műkedvelői színielőadásokat rendez, a Magyar- 
Hollandi B iztosító-Részvénytársaságnál képviseletet vállal; szóval 
mindent elkövet, hogy ezt az ügyet a kedvező elintézés stádium ába 
vigye. (Nagyon helyes! — Szerk.)

Elnök sajnálattal jelenti továbbá, hogy az egyesületnek két ve
terán  tagja, C satáry Kálmán és Záborszky Kálmán, nyugalomba vo
nul. A gyűlésen jelenlévő Csatáry Kálmán (Záborszky betegsége 
m iatt nem jelenhetett meg) érzékeny bűcsút vesz az egyesülettől, 
amelynek gyűlésein való résztvétele lelkének mindig legszebb ün
nepe volt.

Az új tantervvel kapcsolatos észrevételek tárgyalásánál Hajas 
Gyula elnök jelenti, hogy az Egyetemi Nyomda és Tolnai Pál köny
veit alkalm azta. Ezen könyvek osztatlan népiskolák számára na
gyon terjedelm esek. Németh István sürgeti a Kapi—Papp-féle Ol
vasó- és Tankönyveknek átdolgozását, de ezen könyvek céljaiknak 
csak akkor felelnek meg, ha az osztatlan népiskolai olvasó a II., III. 
osztályok és a IV., V., VI. osztályok számára egy-egy kötetben lenne; 
akkor a szülők is szivesebben beszereznék.

A közgyűlés végül az egyházkerületi közgyűlésre tanítóképvi- 
selőkül: Baier János bonyhádi és M arth Péter györkönyi igazgató
tanítókat választja.

A Zalai Egyházmegyei Tanítóegyesület Kovács Sándor elnök
lete m ellett június hó 14-én Kövágóőrsön ta rto tta  rendes közgyű
lését.

Elnök köriitekintő jelentése folyamán a nyugalomba vonuló Be- 
reczky Gézáról emlékezik meg lélekbe markoló, szép beszéd kísé
retében, mire az ünnepelt kartárs, könnyekig meghatva, mondott 
szívből fakadó köszönetét.

Németh Ferenc érdekes munkát olvasott fel ezen a címen: „Ne
veljünk őszinteségre és nyiltszivüségre“.

Az egyesület felszínen tartja  a felekezeti tanítók sérelmét, ú. m. 
a tanítói és kántori fizetések el nem különítése, hadípótlék, vasúti 
jegy stb. és kéri az egyházi felsőségeket, hogy ezen különbségek 
m egszüntetését minél hathatósabban szorgalmazza. (Nagyon helyes, 
csakhogy sokkal nagyobb lesz kérelm ének súlya, ha azt az egyház
kerületi és országos egyesület útján juttatja az illetékes fórumhoz. 
— Szerk.)

Fazekas János indítványára a közgyűlés őt és Kovács Sándort 
bízza meg a tananyagbeosztás elkészítésével.

Az egyházkerületi közgyűlésre, valamennyi szavazattal, Baier 
János és M arth Péter kartá rsakat választja tanítóképviselőkül a 
mindvégig nívós közgyűlés.
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A Győri Egyházmegyei Tanítóegyesület június hó 21-én Győrött 
ta rto tta  meg közgyűlését. A templomban ta rto tt istentisztelet után 
a közgyűlés tagjai a Szeretetház díszterm ébe vonultak, hol Kiss 
Lajos egyesületi elnök értékes, a tanítói hivatás ideális átérzésére 
valló, s nemes búzdításban gazdag beszéddel m egnyitotta a köz
gyűlést.

Elnök felkérésére Nitschinger János ,,A p á ly av á lasz tás iró l ta r 
to tt nagy érdeklődéssel kísért tanítást. Azután Kiss Lajos b e te r
jesztette elnöki jelentését, melynek kapcsán a közgyűlés a követ
kező határozatokat hozta: a) K erestessék meg az Egyetemes Tan
ügyi Bizottság az Egyházkerületi Tanítóegyesület útján azzal a k é 
réssel, hogy az újonnan engedélyezett tankönyvek jegyzékét minden 
iskolának sürgősen küldje meg. b) Felhívja a közgyűlés az egyesület 
tagjait az Országos Egyesület által egyénileg s erkölcsileg mindany- 
nviunkra k iró tt évi 9 pengő 60 fillér illetéknek két éven át pontos 
befizetésére, c) A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a Győri T a
nítók Házának a megvasósulás felé való lendületes előrehaladását, 
d) A közgyűlés kívánatosnak tartja  az egyházkerületi jegyzőkönyv
hez csatolt ,,Függelék“-nek és a tanítóválasztásra vonatkozó sza
bályrendeletnek m egváltoztatását. Az újonnan választott tan ítókra 
k iró tt és a kőszegi leányiskola céljaira fizetendő 10 pengő terhe t sem 
tartja  m éltányosnak s azért annak törlését kéri, e) A közgyűlés a 
nyugalomba vonult Gróf Endre, Borsody János és Sümegi Sándor 
kartársak  távozását sajnálattal veszi tudomásul s érdem eiket jegy
zőkönyvben örökíti meg. — A közgyűlés azután m eghallgatta Ko
vács Zsigmond lelkész, egyházmegyei tanfelügyelő, jelentését az is
kolavizsgálatok eredményéről.

Több intern ügynek letárgyalása után kiküldte a közgyűlés az 
egyházmegyei közgyűlésre Kiss Lajos elnököt, az egyházkerületi 
közgyűlésre pedig Baier János bonyhádi és M arth P éter györkönyi 
igazgató-tanítókat.

A Veszprémi Evang, Egyházmegyei Tanítóegyesület július hó 
12-én ta rto tta  közgyűlését Pápán Szutter Dániel elnöklése mellett, 
mely alkalommal az elnök megnyitó beszédében a legnagyobb tan í
tónak: Pestalozzinak nemes életét és erényeit tá rta  követendő pél
dakép kartá rsai elé, kik szinte teljes számban jelentek meg a gyű
lésen. M egtisztelték jelenlétükkel a közgyűlést: Takács Elek espe
res, Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő, vitéz Drasskóczy Ist
ván, a pápai gyülekezet felügyelője, a lelkészi kar több tagja és még 
számos érdeklődő.

A gyűlés tárgysorozatából s az általa hozott határozatok közül, 
mint fontosabbakat, a következőket említem meg:

Lakos Béla dr., a pápai ref. főgimnázium történelem tanára, az 
érdeklődést mindvégig lekötő, oly hatalm as irredenta előadást ta r 
to tt, hogy abból mindegyikünk m egtanulhatta, hogy mikép lehet és 
kell a lelkekben a hazafias érzést oly erősen felfokozni, hogy attól 
bizton várhassuk nem zetünk szép jövőjét, drága hazánk integritását.

Szutter Dániel ism ertette  a Zongor esperes úr által készíte tt s 
a tanítóválasztásoknál követendő eljárásra vonatkozó szabályren-
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deletjavaslatot s felsorakoztatta reávonatkozó észrevételeit. A köz
gyűlés tagjai azt kivánják, hogy ezen szabályrendeletjavaslat az 
..Evangélikus Népiskolában“ egész terjedelm ében közzététessék, 
hogy a jövő évi gyűlésen mindenki megtehesse idevonatkozó meg
jegyzéseit.

A Balaton partján létesítendő Üdülőház eszméjét a közgyűlés 
meleg szeretettel m agáévá teszi és elhatározza, hogy egyesületünk 
minden egyes tagja köteles e célra, a tagsági díjakkal együtt úgy 
ezen évben, mint a jövő évben 10— 10 pengőt a pénztáros kezeihez 
.efizetni, de erősen óhajtja, hogy az Üdülőház ne Almádiban, hanem 
Hévíz közelében létesüljön, hogy necsak mint üdülőtelep, hanem 
mint gyógyhely is szolgálhassa az arraszorulók érdekeit.

A közgyűlés kötelességévé te tte  minden tagnak az ,,Evangélikus 
N épiskola“ jára tását és pártolását, üdvözölte Szende (Szombath) 
Ernőt, Ormosi A lfrédet és Varga Jánost, előbbieket tanítói műkö
désük 25-ík, Varga k artá rsa t pedig a 40-ik évforduló alkalmával; 
örömmel vette  tudomásul, hogy püspök úr Öméltósága Káldy József, 
Szende (Szombath) Ernő, Sülé Sándor és Gálos Gyula kartá rsakat 
az ,,igazgatói“ címmel tün te tte  ki, s hogy a nagym. közoktatásügyi 
miniszter úr Szekér József kollégánkat a VII. fizetési osztály har
madik fokozatába lép tette  elő.

Egyesületünk a soproni tanítóképző-intézetnek ajándékozta 167 
darab kötö tt és sok kötetlen  könyvből álló könyvtárát szekrényes
tül együtt, mely most Sopronba elszállíttatott.

H atározatba ment, hogy minden kartárs köteles a tankönyvek 
után engedélyezett százalékot az Üdülöház céljaira egyesületünk 
pénztárába beszolgáltatni.

Jelentés té te te tt a bakonyvidéki és somlyóvidéki tanítókörök 
eredményes, szép munkálkodásáról.

Panaszhangok m erültek fel, hogy kartársaink még mindig nél- 
.  külözni kénytelenek az új tanterv  szerinti részletes tanm enetet s 

az új tanterv  alapján készült tankönyveket. Kéri a közgyűlés a k e 
rületi tanítóegyesület elnökét: szíveskedjék odahatni, hogy e bajok 
mielőbb orvosoltassanak.

Az indítványok során Nagy Pál kartárs terjesztett be az egy
házmegyéhez küldendő határozati javaslatot a tanévvégi kimarado- 
zások meggátlása ügyében, melyet a közgyűlés elfogadott, s felter
jeszteni határozott.

Az egyházkerületi közgyűlésre tanítóképviselőkiil M arth Péter 
és Baier János, — tanítóegyesületi aljegyzőül vitéz M agyar János 
választato tt meg.

Végül az elnök a tanítóegyesület nevében meleg hangon búcsú
zott a nyugalomba vonult, mindenki által szerete tt kartársaktól: 
Polgár Mihálytól és Csányi Lajostól; igaz részvevő szívvel paren- 
tá lta  el az elhunyt kedves kartá rsakat: Huszágh Lajos volt súri, 
P intér Sándor volt ajkai, Rónap Pál volt somlószöllösi és Almási 
Brúnó volt bakonycsernyei nyug. tanítókat, kik annak idején egye
sületünknek jeles, munkás tagjai voltak.

A közgyűlés a magyar Hiszekegy elimádkozásával ért véget.
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A magyarországi Ág. hitv. Evangélikus Keresztyen Egyház
ren d es e g y e te m e s  k ö z g y ű lé sé n  je g y ző k ö n y v i határozattal 

e n g e d é ly e z e tt

elemi népiskolai tankönyvek
az 1927/1928. tanévre. Az ev a n g é lik u s tan ítóságn ak  érdeke kiváló  
tan k ön yvek et b evezetn i, m ert k iadóhivatalunk a b e v e z e té s  

arányában tám ogatja  az O rszágos E g y esü le te t.

Osztott és részben osztott 
népiskolák számára.

I. osztály.
A BETŰORSZÁG ELSŐ VIRÁ- 

GOSKERTJE (Ábécés könyv). 
Szerkesztették: U rh egyi A la jo s , 
V oin ovich  G éza . M óra F erenc és 
S z e n tiv á n y i  G ábor. IV. kiadás. 
Eng. sz. 27.111 1926. Ára1‘60P.

II. osztály.
A BETŰORSZÁG MÁSODIK VIRÁ- 
GOSKERTJE. Olvasókönyv a
II. o. sz Szerkesztették: Ur
h e g y i A la jo s , V o in ovich  G éza, 
M óra Ferenc és S z e n tiv á n y i  
G ábor. Eng. sz. 35.184/1926. 
Ára 2-24 P.

ill. Osztály.
A BETŰORSZÁG HARMADIK 
VIRÁGOSÉÉRT JE. Olvasókönyv 
a III. o. sz. Szerkesztették: Ur
h e g y i A la jo s , V o in ovich  G éza , 
M óra Ferenc és S z e n tiv á n y i  
G ábor. Éne. S/. 35.184 1926. 
Ára 2-40 P.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény és Példatár, az osz
tott és részben osztott népisk.
III. o. számára. írta: U rh egyi 
A la jo s. Eng. sz. 27.106/1926. 
Ára —’80 P.

SZÁMORSZÁG Számtani és Mér- 
t mi Példatár és Eredménytár.
III. o. sz. írta: S te lly  G éza  és 
T cin fiIván . Eng.sz. 38.745/1926. 
Ára 1‘20 P.

UGYANAZ, a főv\ isk. III. o. sz. 
Eng. sz. 38.745/ 926. Ára 1*20 P.

IV. osztály.
A BETŰORSZÁG NEGYEDIK 
VIRÁGOSKERTJE.Olvasokönyv 
a IV. o sz. Szerkesztették: U r
h e g y i A la jo s , V o in o v ich  G éza , 
M óra F erenc és S z e n tiv á n y i  
G ábor.

E gyházi bírálat alatt.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény és Péidatár, az osztott 
és részben osztott népisk. IV. o. 
számára. írta: U rh egy i A la jo s . 
Eng.sz. 27.106/1926. Ára —'96 P.

FÖLDRAJZ, az osztott és részben 
osztott népisk. IV. ó. sz. írta: 
A s z ta lo s  G yu la . Eng.sz.41.408/ 
1926. Ára 176 P.

UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. IV. o. sz Irta : 
A s z ta lo s  G yu la . Eng. sz. 41.408/ 
1926. Ára 176 P.

SZÁMORSZÁG. Számtani és Mér
tani Példatár és Eredménytár 
a n pisk. IV. o. sz. írták: 
S te l ly  G éza  és T a n fi Ivá n . Eng. 
sz. 37.958/1926. Ára 1*20 P.

UGYANAZ, a főv. isk. IV. o. sz. 
Eng. sz. 37.958/1926. Ára 1.20 P.

ÉNEKISKOLA I. a 111—lV.o.sz. 
írták: B a r ta lo s  I s tv á n  és P a ta k y  
V ilm os. Ára —‘80 P.

Folytatása a következő oldalon.

BUDAP E S T ,  VII I ,  MÚZEUM-KÖRŰT 6. GÓLYAVÁR.
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Az előző oldal folytatása.

V.—VI. osztály.
BETŰORSZÁG ÖTÖDIK ÉS 
HATODIK VIRÁGOSK ÉRT JE. 
Olvasókönyv az V—VI. o. sz. 
Szerke ztették: U rh eg y i A la jo s , 
V oin ovich  G éza , M óra  Ferenc  
és S z e n tiv á n y i  G ábor.

E gyházi hiráiat alatt.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE. 
Eredmény- és Példatár, a osztott 
és részben osztott népisk.V—VI. 
o. sz. írta: U rh egyi A la jo s . 
Eng. sz. 27.106/1926. Ára 1*28 P.

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉ
NETE — ÁLLAMPOLGÁRI 
ISMERETEK az osztott és rész
ben osztott népisk. V—VI. o. sz. 
ír ta : N o v y  Ferenc. Eng. sz. 
36.095 1926. Ára 2-56 P.

FÖLDRAJZ az osztott és részben 
psztotfc népisk. V—VI. o. sz. 
írta: A s z ta lo s  G yu la . Eng. sz. 
41.409/1916. Ára 2 40 P.

UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. V. o sz. ír ta : 
A s z ta lo s  G yu la . Eng. s z  41.408/

1926. Ára 1-80 P.
UGYANAZ, a főv. és környéke 
osztott népisk. VI. o. sz. Eng. 
sz. 41.408/1926. Ára 2 — P.

VEGYTAN ÉS TERMÉSZETTAN 
a népisk. V—VI. o. sz. írta: 
É ber R e z s ő • Eng. sz. 36.094/ 
1926. Ára 1 60 P.

TERMÉSZETRAJZ, GAZDASÁGI 
ÉS HÁZTARTÁSI ISMERETEK 
a népisk. V—VI. o. sz. írta: 
S te lly  G éza.

E gyházi bírálat alatt.

SZÁMORSZÁG, Számtani s Mér
tani Példatár és Eredménytár a 
népisk. V—VI. o. sz. írták: 
S te l ly  G éza  és T a n fi Iván . 
Eng. sz. 37 958/1926. Ára 1*60 P.

UGYANAZ, a főv. isk. V -Vl. o. 
sz. Eng. sz. 37.958 1926. Ára 
1-60 P.

EGÉSZSÉGTAN, a népisk. V—VI. 
o. sz. írta : B ex h eft Á. Eng. sz. 
55.563 1926. Ára 1.60 P.

E gyházi bírálat alatt.

ÉNEKISKOLA II. az V—VI. o. 
sz. írták: B a r ta lu s  I s tv á n  és 
P a ta k y  V ilm os. Ára —‘96 P.

Osztatlan népiskolák 
számára.

A MAGYAR NYELV KÖNYVE, az 
osztatlan népisk. 111— V. o. sz. 
írta: U rh egyi A la jo s . Eng. sz. 
42.446/1926. Ára — 96 P.

UGYANAZ, az osztatlan népisk. 
V—VI. o. sz. Eng. sz. 42.446/ 
1926. Ára 1*12 P.

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉ
NETE — ÁLLAMPOLGÁRI IS
MERETEK, az osztatlan népisk. 
V—VI o. sz. írta: N o v y  Ferenc. 
Eng. sz. 36.095/1926. Ára 2'24 P.

FÖLDRAJZ, az osztatlan népisk.
IV. o. sz. Irta: F eren czi I s tv á n . 
Eng. sz. 33.550/1926. Ára 1*60 P.

UGYANAZ, az osztatlan népisk. 
V—Vl.o.sz.Eng.sz. 39.696/1926. 
Ára 2-40 P.

ö ssze s  könyveinket jellemzi a nagybetűs szedés, tiszta 
nyomás, szép papír, művészi illusztráció, ízléses és tartós 
félkemény k ötés! O l c s ó  á r a k !  Mutatványpéldányokat 

készséggel küldünk!

B U D A P E S T ,  VIII., MÚZEUM-KÖRŰT 6. GÓLYAVÁR.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ EL Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

X X X I I I .  ÉVFOLYAM 1 0 . SZÁM 
1927. É V I O K T Ó B E R  H Ó

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÄTTIfi-ROM WALTER NYOM DA-RÉSZVÉNY TÁRSA SÁG. SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
G . S. Nagy élvezettel olvastam a sikerült poémát. Csak azt sajnálom, hogy 

tárgyánál és lokális vonatkozásainál fogva, sehogysem illik lapunk keretébe. 
Nemcsak az énekhez és zeneszerkesztéshez, hanem a lantpengetéshez is kitünően 
értesz. Esetleg inspirál egyszer egy tárgykörünkbe eső téma és akkor nagyon 
szívesen bocsátom rendelkezésedre folyóiratunkat. Addig is fogadd őszinte baráti 
üdvözletemet.

Ivándárda. Tévedés volt. Most tehát minden rendben van ! Salem aleikum!
M áj OS. Hogy mégis csak megmaradtál köztünk, annak őszintén öi vendek. 

Nagyon nélkülöztünk téged gyűlésünkön, annál inkább, mert képviselőitek sem 
jöhettek el. Ez volt az első eset, hogy tanítóképviselet nélkül maradtunk az 
egyházkerület közgyűlésén. A levélben csatolt könyvedet köszönettel vettem és 
többi könyveiddel együtt bizonyára melegen ajánlom majd a kartársak figyel
mébe. A viszontlátásra Budapesten !

P . M . Jánosháza. A küldött összeggel előfizetésed rendezve van 1928 
jun 30-ig. A  kartársak egyrésze azzal az indokolással, hogy nyugalomba vonul
tak, törölteti magát az előfizetők sorából, mintha bizony semmiféle érdekszál sem 
fűzné többé hozzánk. Te pedig tiltakozol az ellen, hogy azért mert nyugdíjas 
vagy, napirendre térjenek feletted. Ez az igazi, helyes felfogás. A nyugállományba 
helyezés nem jelenthet búcsút azoktól, akikkel együtt küzdöttünk és örvendez
tünk. És nem is jelenthet tétlenséget sem. A bölcsek tanácsára mindig szükség 
van; most sokkal inkább, mint bármikor máskor! Szeretettel ölel sorstársad!

K. P. Jobaháza. Igen, rendben van. Az előfizetés szól most 1928 dec. 
31-ig. Két pengő a felülfizetés. Köszönön.

Üdülőnkre befolyt adományok: Szarvasi tantestület 65'84 P; orosházi 
tant. 25‘52 P; Mohar Ilona 9’52 P; Grieszhaber E. H. (vallásos est tiszta jöve
delméből) 23-16 P; a c e g l é d i  e g y h á z  100 P. Összesen befolyt eddig: 
3227 83 P.

Kedves Kartársak! Felhívjuk b. figyelmeteket e helyen is a Tolnay, 
Kiszely és M o ln ár-fé le  könyvekre! Ezek a szerzők 20°/o*t tartanak vissza 
az Üdülő javára.
K i s z e l y  J á n o s :  Bibliai tört. I—II. o................................................... 80 fill.

* ,  » ,  IU - IV . o...................................................  1 P
M o l n á r  I m r e :  Egyháztörténet ............................................................  I P
Tóin ay P á l: Gazdaságtan, természetrajz, háztartástan, egészségtan Y—YI. o. 2 P 
Ennek rövid összefoglalása .........................................................................50 fill.

Tanítási tervezetek a gazdasági-természeti ismeretek köréből a III. osztály 
tanítója számára 3‘20 P. Ugyanaz a IV. oszt. tanítója számára 3 P. Eredmény
tár a tanítási tervezetekhez III. oszt. Engedélyezésre felterjesztve. Ára k'b. 
80—90 fill. Eredménytár a tanítási tervezetekhez IY. o. Sajtó alatt.



Meghívó.
Az Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegye

sület 1927. évi október hó 24-én délelőtt 9 órai kezdettel Buda
pesten, az ev. egyházközség dísztermében (Deáktér 4) tartja rendes 
évi közgyűlését, melyre az összes tagokat és a tanügy iránt érdek
lődőket ezennel szeretettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. A k ö z g y ű lé s  m ega lak u lása  é s  m eg n y itá sa .
2. A k e g y e le t  adójának lerovása .
3. E lnöki je le n té s  b e terjesztése .
4. G yakorlati tan ítás k eretéb en  új han goztató  m ó d sze ré t m utatja be M a j o r  

S a m u  szak on y i tanító.
5. Az üd ülőház m e g v éte le . E lőadó : K iszely  János, c eg léd i ig .-tan ító .
6. A Kapi-Papp k ön yvek  bírálata. E lő a d ó : S om ogy i B éla  körm endi ig .-tan üó.
7. P énztári je le n té s . B e te r je s z t i: K isze ly  J án os pénztáros.
8 Indítványok .
Sopron, 1927 október hó.

Krug Lajos
eln ök .

U gyan csak  24-én é s  u gyan azon  h e lyen , reg g e l 8 órakor a v á lasztm án y  
tart ü lést.

Indítványok , írásba fog la lva , három  nappal a k ö z g y ű lé s  e lő tt terjeszten d ők  
az e ln ö k ség h ez .

Tankönyvbirálati szempontok a Kapi- 
Papp: Olvasó- és Tankönyvek uj tanterv 

szerinti átdolgozásánál.
Előadta: Somogyi Béla körmendi evang, igazgató-tanító a Dunán

túli Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesületnek 1927. szeptember hó 
21-én Nagykanizsán tarto tt közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kartársak!

Egy bizonyára m indnyájatokat közelebbről érintő kérdésről: elemi 
iskolai tankönyveink régóta vajúdó ügyéről akarlak Benneteket a kö
vetkezőkben tájékoztatni. Hogy a tankönyvkérdést minden részleté
ben megismertethessem, a legelső lépésekkel kell kezdenem. Több, 
mint másfél évvel ezelőtt Kapi püspök Úr Öméltósága ajánlatára fel
kért a Franklin-Társulat arra, hogy a Kapi—Papp-féle olvasó- és tan
könyveknek Kapi Béla és Papp József útján végzendő, új tanterv 
szerinti átdclgozási és sajtó alá rendezési munkálataiban, mint bíráló 
vegyek részt. A közreműködésre készséggel vállalkoztam. Bizonyára
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minden iskola megkapta a Franklin-Társulat előzetes értesítését a 
tankönyvek átdolgozásáról s abból is láthatta, hogy rajtam  kívül még 
Lahmann György budapesti és Kemény Péter nyíregyházai kartársa
kat kérték fel bírálókul. Elismeréssel kell itt leszögeznem az illetékes 
köröknek azt a helyes paedagógiai érzékre mutató eljárását, amellyel 
a legközelebbről bennünket, tanítókat érintő kérdésben nem ,,rólunk 
nélkülünk“ intézkedtek, hanem szóhoz juttattak bennünket, tanítókat 
is. Hogy a tankönyvek kiadása ilyen sokáig késett, annak egyik oka 
épen az illetékeseknek az a körültekintő eljárása, amellyel a kézira
tokat, amelyek már egy esztendővel ezelőtt a kiadó kezei között vol
tak, mennél alaposabb bírálatnak vessék alá. Ezért rajtunk kívül nem
csak a Püspök Úr Öméltósága adott előzetesen általános irányelveket 
a tankönyvek mikénti átdolgozására nézve, hanem résztvett a munká
latban Imre Sándor dr. ny. állam titkár, egyetemi tanár Úr Öméltó
sága, azután a kiadó kebelbeli bírálója: Fenyves Pál dr. tanár, to
vábbá irodalmi tanácsa és tankönyvosztálya, azután Szigethy Lajos dr. 
és Horváth Károly tanár, végül néhány tanáccsal Reichel Lajos kar
társunk. Bár mindegyik kézirat nem fordult meg valamennyi közre
működő kezén, mégis időbe került a sajtó alá rendezés ily körül
tekintéssel végzett munkálata. Volt a késedelemnek más oka is, ami
ért a kiadót, bár az a munkát csak az új tanterv bevezetésekor: az 
1926/27, tanév elején indította meg, mégis felelőssé tenni nem lehet. 
A Franklin-Társulat sok nehéz akadály leküzdésével a múlt tanév 
közepe táján  bocsátotta piacra a II, osztályos olvasó- és tankönyvet. 
Bár soká készült, nem sikerült úgy, amint azt elvártuk volna. Néhány 
fogyatékosságára majd később rámutatok. Még csak, felelősségérze
temtől indíttatva, annyit jegyzek meg, hogy amikor végre 1927 febru
árjában megkaptam a III. osztályos kötet kéziratát, utána húsvét táján 
a IV.-ét, a tanév végével az V./VI. oszt. tankönyvét, július közepén az 
V./VI. oszt. olvasókönyvét, közben a birálatok szerinti átdolgozás, 
utolsó simítás, korrigálás és imprimálás végett hol egyik, hol másik 
kötetet, mindig a legrövidebb idő alatt, nagy elfoglaltságom mellett 
is a néha igen nagy munkát 8-—10 nap alatt elkészítettem, hogy men
nél inkább siettessem a könyvek megjelenését s ismételten kértem és 
figyelmeztettem a kiadót arra, miszerint nyomda és könyvkötészet 
kettőzött erővel dolgozzanak azon, hogy összes tankönyveink az 
1927/28. tanév elejére készen legyenek. Bátor voltam a Püspök Úr 
Ö méltósága előtt is rámutatni arra, hogy végzetes lenne a tanköny
vek elterjedésére nézve, ha a tanév elejére nem készülnének el, A 
kiadótól több ízben határozott ígéretet kaptam  arra nézve, hogy ké
szen lesznek.

Ezek előre bocsátása után rátérek a bírálati szempontok tárgya
lására. Bár munkámban teljesen a saját egyéni meggyőződésem és 
közel két évtizedes paedagógiai tapasztalataim  vezettek, mégis állan
dóan figyelemmel kísértem az újabb tankönyvtermelést, összehason
lítást tettem annak termékeivel, figyelemmel voltam az evangélikus 
szellemre, evangélikus népoktatásügyünk különös követelményeire és 
különösen a gyakorlati követelményekre. Teljesen önálló szempon-
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tokát követtem ugyan, de nem feledkeztem meg a szokásos, általános 
tankönyvbirálati szempontokról sem, amelyeket mindenkinek szem előtt 
kell tartani. Ez általános szempontok: 1, a tudományos színvonal,
II. a tantervvel való viszony, III. a nyelvezet, IV. egyéb szempontok 
és V. a vélemény összefoglalása.

I. A tudományos színvonal szempontjából a bírálónak meg kell 
állapítani, hogy

1. vájjon a kézirat tartalm i részében megegyezik-e a legújabb 
tudományos felfogással, vagyis adatai nem elavultak-e és nincs-e kö
zöttük esetleg olyan, ami még nem megállapodott felfogás és így még 
korai és nem való tankönyvbe.

2. Az adatok alkalm azása megfelelő-e, azok megítélése és az 
egész kézirat tudományos felfogása helytálló-e?

II. A tantervvel való viszony szempontjából megállapítandó, hogy
1. kimeríti-e a könyv mindazt, amit a tanterv azon a fokon meg

kíván és nincs-e benne a tanterv szerint felesleges, vagy a tantervvel 
ellentétes anyag?

2. A tantervben kiszabott idővel egybevetve fa heti órák számá
val az egész éven át, leszámítva az ismétlésre szánt időt], ad-e a könyv 
eleget, szóval nem nagyon szükszavú-e, nem terjedelmes-e viszont 
annyira, hogy vagy nem lehet elvégezni az egészet, vagy megterhelést 
okoz?

3. Színvonala nem magasabb, vagy nem alacsonyabb-e annál, 
amilyet azon a fokon, abban a tantárgyban el lehet érni, illetőleg fenn 
kell tartani?

III. A nyelvezet szempontjából fontos az,
1 megvan-e mindenütt a tudományos kifejezés egyszerű és köny- 

nyen érthető, helyes m agyarázata?
2. Az esetleges műszavak használata következetes-e és megegye

zik-e az általános használattal?
3. Olyan-e az egész fogalmazás, hegy a megelőző osztály anyagát 

ismerő tanuló a szöveget megértheti?
IV. Egyéb szempontoknál felemlítendő mindaz, amit a bíráló a 

könyv átnézése közben észrevesz, bármire vonatkozik is az fmódszer, 
illusztráció, kiállítás stb.).

V. A vélemény összefoglalásánál meg kell állapítani, alkalmas-e 
a kézirat ily alakban kínyomaíásra? Hacsak részben alkalmas, milyen 
módosításokra van szükség?

A Franklín-Társulat kiadásában megjelent régi Kapi—Papp-féle 
könyvek nagynevű szerzőit, bár voltak a könyveknek hibáik, mégis 
elismerés illeti, mert e könyvek nyomán évtizedeken keresztül nagy 
eredményeket m utattak fel és vezető szerepre jutottak az evangélikus 
elemi iskolák.

Ha pl, a III. osztály régi olvasókönyvét nézzük, annak nagy 
előnye volt az, hogy segítségével kitünően lehetett koncentrálni. Pl. a 
földrajzi alapismeretek minden legkisebb egységéhez megfelelő, be
gyakorlásra szolgáló olvasmányt lehetett találni. A zért a III. osztály 
új könyve kéziratának bírálatában leszögeztem azt a tényt, hogy ha

r
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az új könyv szerkesztésénél a nagyon jól bevált régi nyomokon aka
runk haladni, akkor már a III. osztálynak is olvasó- és tankönyvet 
kell adni. Evégből azt ajánlottam, hogy az olvasmányokon kívül vé
tessenek fel besz.- és ért.-gyak, anyag begyakorlását célzó olvasmá
nyok, azután (mivel a term észetrajz-gtn.-háztartástannál tankönyvet 
nem szabad használni) a természetraj z-gtn.-háztartástan begyakor
lására szolgáló olvasmányok, a nyelvtani anyag úgyis fel van véve, 
végül a bibliai olvasmányok egészíttessenek ki és módosíttassanak 
úgy, hogy mint bibliatörténeti tanítási anyagot használhassuk. Sőt 
szerintem fel lehetett volna venni akár a káté anyagát is, ami a III. 
osztályban nem más, mint a Luther-féle szöveg és magyarázat, mi
által olyan könyvet adhattunk volna a III. osztályos tanulónak, amely
ben a számtan-méréstani anyagon (s esetleg énekoktatási anyagon kí
vül) mindent megtalálhat. így legfeljebb 2—3 könyvet kellene a III. 
osztályos tanulónak vennie. Hogy ez a mai gazdasági viszonyok kö
zött a szegényebb tanulók szempontjából, tehát szociális szempontból 
mit jelent, azt nem kell bővebben fejtegetnem. Bár sokkal részlete
sebben megindokoltam ez óhajomat, mint azt itt most a korlátolt le
hetőségek engedik, mégis, sajnos, a szerző, ki maga is helyeselte bí
rálati szempontjaimat, javaslataim at csak kis részben fogadta el. így 
történt, hogy a közben megjelent III. osztályos olvasó- és tankönyv, 
bár címében viseli, de tényleg mégsem nyújtja az előbb jelzett tan
tárgyak anyagát. Bár nyújt némi anyagot mindenből, de nem meríti 
ki azt annyira, hogy elmondhatnék, miszerint minden szükségeset meg
találunk benne. Az új tanterv új, modernebb szelleméhez mért több 
olvasmányra, a term észetrajz, gtm., háztartástan köréből a fontosabb 
gyümölcsfajták ismertetését, a gyümölcsértékesítést, -szedést, -cso
magolást és -eltartást, továbbá -feldolgozást, azután a nyúl és fagy 
elleni védekezést tárgyaló olvasmányra, a beszéd- és értelemgyakor
latok tárgyköréből pl. a jó és rossz levegő, a nép helytelen szokásai, 
a lakás, ruházat, táplálkozás, munka, szórakozás, a betegekkel való 
bánás, a nép erkölcse, a jótulajdonságok értékelése, a hibák felisme
rése, időjárási szabályok, babonák és a nép és múlt szeretete körét 
tárgyaló olvasmányokra égetően szükség lett volna, hogy így az új 
tanterv szelleme rányomja bélyegét az egész könyvre.

A hazafias olvasmányok száma is kevés.
Végtelenül sajnálom, hogy a „Bibliai Történetek“ című részre 

vonatkozó javaslatom nem. talált elfogadásra. 38 oldalt elfoglal a 
könyvből az itt közöt 31 bibliai történet. E résznek ilyen alakban gya
korlati célját nem látom. Biblíatörténeti tanítás anyagául e történetek 
ily alakban kevésbé használhatók, mert igen hosszadalmasak és a 
tanulság levezetéséhez sem bibliai-, ének- és egyéb versek, sem káté- 
vonatkozások stb. nincsenek hozzájuk csatolva. Mi a céljuk tehát? 
Olvasmányok akarnak lenni? Amit, mint biblíatörténeti anyagot tá r
gyalunk, azt megtanultatju1' katechizálva, vagy folyamatosan számon- 
kérjük, de más szövegezéssel, más könyvből még begyakorlásul sem 
olvastatjuk, mert ez az alsóbb osztályokban zavart okozhat. Ha a  
Dunántúl evangélikus elemi iskoláiban a Püspök Úr ő  méltósága in
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tézkedésére az új tantervben kiszabott heti két óra helyett négy órát 
fordítunk vallásoktatásra, ezzel az evangéliomi szellemet oly hatható
san képviseljük, hogy még az olvasmánytárgyalási órán is évente 31 
bibliai olvasmányt letárgyalni nem tudunk.

Sokkal inkább szükség lett volna ezek helyett több hazafias vagy 
irredenta jellegű olvasmányra és versre, azután még több olyan új 
olvasmányra, amely az új tanterv szellemében Íratott, amely feltét
lenül irodalmi értékű, mert hiszen a nemzeti irodalom klasszikus pél
dáin erősödik és fejlődik a gyermek nyelv- és stilusérzéke igazán.

Kifejtettem továbbá bírálatomban, hogy ne igyekezzünk az olvas- 
mányi anyagot túlnyomóan a tárgytanításra alapítani, hanem olyan 
anyagra van szükség, amely hivatva van a gyermek erkölcsi, érzékét 
fejleszteni és benne eszményeknek oltárokat emelni. Hassanak az ol
vasmányok a gyermek szépérzékére fejlesztőleg és kedveltessék meg 
vele az olvasást. Erre csak a jól megválasztott, irodalmi és paedagó- 
giai értékű, emelkedett hangú müköltési termékek alkalmasak és sem
miképen nem felelnek meg a külön a gyermek számára kieszelt olvas
mányok. Legyen a könyvben több mese, állatmese, vidám elbeszélés 
és kevesebb leírás! Legyen benne sok kép! A gyermek világához mért 
szép kép külsőleg is barátságossá, kedvessé teszi a könyvet. Mivel 
véleményt kértek tőlem az olvasókönyv illusztrálására nézve, kifej
tettem erre vonatkozó nézetemet is. A képek ezen a fokon inkább 
kedélyképzők legyenek, mint oktató jellegűek! Képet magáról a gyer
mekről, játékairól, az állatokról, az állatokhoz való viszonyáról, azok 
iránti szeretetéről és a mesék világából. Képet az erkölcsi eszmék 
szemléltetésére is: a jótett, a szegények fel segítése; azután a nemzeti 
érzés elősegítésére szolgáló illusztrációk!

De ne legyenek a képek komolykodók, ,,nagyképüsködők“, száraz, 
katedrás jellegűek; élet legyen bennük! Ne realizáljon a művész, 
hanem, inkább idealizáljon!

Itt mutatok rá a II. osztályos könyvnek épen az illusztrálás terén 
látható sok fogyatékosságára, Á bibliai képeknek nem szabad oly sötét 
tónusúaknak lenniök, mint a II. osztályos bibliai képei! Ne misztikus, 
komor hangulat uralkodjék azokon, hanem, inkább világos, derűs har
mónia mosolyogjon le róluk! A rra meg épen vigyázni kell, hogy tárgyi 
tévedések ne kerüljenek a képekbe! A naini ifjút szemléltető képen 
Jézus szobájában tám asztja fel a halottat, pedig ez a szabadban, a 
város kapuja előtt történt. Vagy a vízimalmot az udvarról m utatja a 
kép, ahol víz nem is látszik. Azután az evangélikus szellemű Krisztus
képeken nincs helye a fej fölötti széles glóriának.

A részletes birálat során végigmentem a kézirat minden egyes 
közleményén s mindazt, amit akár nyelvezete, akár tartalm a, a tan
terv keretén túl eső tárgya, ósdisága, irodalmi szempontból érték
telensége miatt, vagy a gyermek szellemi körét meghaladó színvonala, 
erőltetett, mondvacsinált jellege, naivsága miatt értéktelennek ta lá l
tam., törlésre ajánlottam ; viszont a szükséges, pótolni való közlemé
nyekre is rámutattam . Mire ímprimálás végett a hasáblevonat meg
érkezett hozzám, örömmel láttam, hogy az eredeti kézirattal és a II.
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osztály könyvével szemben is igen nagy javulás látható tartalom  és 
illusztrálás szempontjából egyaránt. Ennyit a III, osztályos kötet bí
rálati szempontjairól. A következőkben ismertetem röviden a további 
kötetek átdolgozásának főbb szempontjait.

A IV. osztályos olvasó- és tankönyv kéziratát átolvasva, örömmel 
állapítottam  meg, hogy a szerző az én intencióimnak megfelelően ál
lította össze az anyagot: a régi olvasókönyvi anyaghoz felvette a föld
rajzot, bibliai történeteket, nyelvi magyarázatokat és az olvasókönyvi 
részben figyelembe igyekezett venni az új tantervnek a természetrajz, 
gazdaságtan, háztartástan és beszéd- és értelemgyakorlatok tárgykö
rére vonatkozó kívánalmaimat is. így elérhetjük a IV. osztályos ol
vasó- és tankönyvvel azt a szociális érdekből fontos célt, hogy a IV. 
osztályban is legfeljebb 3—4 tankönyvet kell beszereztetnünk. Tehát 
a tankönyvbeszerzést a szegényebb gyermekek számára is lehetővé 
tehetjük. Mikor azonban a kéziratot részleteiben vizsgáltam, rájöttem, 
hogy a könyv anyaga ez újítással igen nagy terjedelművé duzzadt s 
ennélfogva az ára is nagyon magas lesz. így hiábavaló lenne az egy
ségesítés, anyagi m egtakarítást nem érünk el.

Az első szempont tehát: csökkenteni az anyagot! A csökkentés 
az új tanterv sérelme nélkül is keresztülvihető, hiszen magától érte
tődő valami, hogy az az olvasókönyvi anyag, ami a régi tanterv sze
rint állítta to tt annak idején össze, nem felelhet meg úgyszólván vál
toztatás nélkül az új tantervnek és nincs is szükség minden egysé
gére. Az első teendőm volt: minden érzékenykedés nélkül, radiká
lisan eljárva a paedagógíaílag, az új, haladó kor, az új tanterv és a 
gyakorlat szempontjából kifogásolható közleményeket kihagyni. Azt 
kívántam azért, hogy a bibliai olvasmányok egy részét hagyja ki a 
szerző, mert azok nélkül is kidomborodik kellőképen az evangélikus 
szellem. E kívánságomat a szerző nem teljesítette. Az utolsó pilla
natban a kiadó szakreferense mégis kihagyta e közleményeket, ne
hogy a kézirat meghaladja azt a határt, amelynél tovább menni a 
lelkiismeretes tankönyvszerkesztőnek a szülők anyagi teherbíróképes
ségének figyelembevételével nem szabad. Az elavult nyelvezetű vagy 
tárgyú egyéb valláserkölcsi olvasmányok közül, azon földrajzi olvas
mányok közül, amelyek nem eleven képek a hazai földrajz köréből, a 
történeti olvasmányok közül azokat, amelyek ismételten ugyanabból 
a körből veszik tárgyukat, tehát fölösleges fényűzést jelentenek, szám- 
szerint összesen 19-et, kihagyásra ajánlottam. E kívánságom nagy 
részben teljesült: 13 olvasmány kim aradt a könyvből; 15 olvasmányt 
rövidítésre, módosításra ajánlottam ; 11 módosítást nyert. Kívánsá
gomra ugyancsak pótlásként felvett a szerző néhány olyan közleményt, 
amely mai helyzetünket, jelen magyar sorsunkat példázza, amelytől 
ökölbeszorul a magyar gyermek keze, megdobban kicsiny szive s 
amely lélekbemarkolóan vési emlékezetébe az ország szerencsétlen 
megcsonkítását.

Nagyon bő volt a kézirat földrajzi része. Ehelyett a kiadó tel
jesen más anyagot állított be: Horváth Károly tanár földrajzi anya
gát, amely körülbelül harmadrészére csökkentet kivonata Horváth
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Károly az osztott elemi iskolák IV. osztálya számára irt könyve föld
rajzi anyagának. Jó, és újonnan az új tanterv szerint készült anyag. 
Kissé még így is bő, azúrt az osztatlan és részben osztott iskolák a 
saját viszonyaiknak megfelelően kijelöléssel rövidíthetik a hosszú 
szöveget.

A bibliai történeteknél a tanulság és alkalmazás céljait szolgáló 
pótlásokra ép úgy szükség lett volna, mint a III. osztályos anyagnál 
és mivel ez nem történt meg, bibliai történettanítás céljára így e tör
ténetek kevésbé használhatók.

A nyelvi m agyarázatok anyagánál azt kívántam, hogy az teljesen 
az új tanterv szerint csoportosíttassék át, hogy így az anyag beosz
tása, a tanmenet elkészítése könnyebb legyen. A szerző teljesen kí
vánságom szerint csoportosította át az anyagot.

Áttérek az V./VI. osztály tankönyvére. Itt az egyháztörténet 
emelkedett hangon irt, evangéliomi szellemtől átitatott és felnőttekre 
nézve kétségtelenül mély hatást keltő, de a gyermekre nézve ta rt
hatatlan szövegezését alapos átjavításra ajánlottam. Az átjavításra 
megbízást nyervén, a szövegnek legkirívóbb stílusbeli fogyatékosságait 
korrigáltam. Mindazt megváltoztattam, ami a szövegben a régiesség
nek, nehézkességnek, dagályosságnak, üres szócséplésnek, szóvirágnak 
iskolapéldája volt. A protestáns egyház újabb története és az egy
házi alkotmányt tárgyaló részeket teljesen újra írtam, mintegy dió
héjba összefoglalva; azután a két összefoglaló kérdések című részt 
vettem fel pótlásul. Remélem, így sikerül majd az egyháztörénet ta
nításával a tanulókat egyházszeretetre nevelni. A földrajzi rész itt is 
Horváth Károly tanár úr könyvének anyaga, amit én rövidítettem. 
Ugyancsak sok stilárís módosítást, azután törlést, továbbá pótlást vé
geztem a történeti rész kéziratán. Itt is sok volt a stílusbeli fogyaté
kosság, Azután igyekeztem az A) és B) évi részeket lehetőleg ará
nyosítani. Az új történeti időket tárgyaló, igen nagyterjedelmű cikke
ket kisebb egységekre osztottam. Ugyanígy az új tanterv szerint osz
tottam  egységekre az A) év anyagának utolsó, egy darabban nagy 
összefoglaló részét és a B) év első összefoglaló cikkét. Két kisebb 
pótlást is eszközöltem az anyagban. Kisebb javításokat végeztem a 
polgári jgok és kötelességek anyagában.

A természeti és gazdasági ismeretek tárgykörének nagy kézirati 
anyagán is számos törlést, pótlást, helyesbítést, átcsoportosítást vé
geztem. Teljesen az új tanterv szerint csoportosítottam át a helyes
írást és nyelvi magyarázatok anyagát is.

Nagy lelki gyögyörüséggel olvastam át az V./VI. osztály olvasó
könyvének kéziratát, amely egyúttal a továbbképző iskola olvasóköny
ve is. Itt ugyan aggodalommal vetettem föl, vájjon lehet-e olyan 
könyvet szerkeszteni, amely tíz-tízenkét éves és tizenkét-tízenöt éves 
gyermeknek egyaránt megfeleljen, de azután megnyugtatott Frank 
Antal dr.-nak az olvasókönyvekről vallott az a felfogása: ,,A népis
kolai olvasókönyvvel szemben érték tekintetében ugyanolyan követel
ményeket kell támasztanunk, mint magasabb fokú iskolák számára irt 
olvasókönyvekkel szemben.“
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A tankönyv tudományos színvonalát vizsgálva, először is ez a 
szempont lebegett előttem és megállapítottam, hogy akár a többi osz
tályok könyve, úgy az V./VL osztály olvasókönyve is egységes világ
nézetet hirdet. Bár ez az egység több szálból szövődik, mégis egyes 
tagozódásai a maguk színességében, változatosságában is harmóniát 
követnek. A legnagyobb értékeket a vallásos és nemzeti szellem kép
viseli, a legszínesebb szálakat a magyar irodalom és művészet köré
nek, azután hazánk és a nagy világ körének cikkei, a legerősebb szálai: 
a nemzeti szellemet a hazánk és a világ története körének cikkei csil
logtatják meg, illetőleg ápolják, A természet világából, az ember és 
egészsége köréből s a gazdasági élet köréből vett közlemények a ter
mészeti és gazdasági ismeretek alátámasztásával igen értékes gyakor
lati anyagként szintén nélkülözhetetlen szálai az egységnek,

A tanterv szempontjából megállapítottam, hogy bár a kézirat 
anyagának elrendezése nem teljesen az új tanterv szerint történt, az
ért mégis alátám asztja az új tantervet is.

Egyéb szempontoknál figyelembe vettem bírálatomban a modern 
paedagogia azon álláspontját, mely szerint a legtöbb új olvasókönyv 
nem az általános emberi eszméket helyezi előtérbe, szóval nem any- 
nyira deduktive, mint inkább induktive haladva, a gyermeki élet té
nyeit, és pedig a magyar gyermek testi és lelki világát ta rtja  szem 
előtt. Egy magyar paedagogus szerint, ,,aki a gyermekek leikébe 
mélyebben pillantott bele, érzi, mennyire lényeges paedagógiai köve
telmény, hogy még a leírások is elbeszélés formájában adassanak.11

Azután, mivel minden könyvet „a stilus helyessége és szépsége 
szempontjából külön is vizsgálat tárgyává kell tennünk és nagyon sok 
új olvasókönyv mind a szabatosság, mind a magyarság szempontjából 
a legszigorúbb kritikát is k iállja“ — e téren is szigorú bírálatot a l
kalmaztam. Az igen nagy kézirati anyagból kihagyásra ítéltem 35 
prózai olvasmányt és 23 verset.

Nagy értékei könyvünknek Kapi Béla püspök Úr Ő méltóságának 
költői lendületű, mély erkölcsi tartalm ú és gyönyörű, színes nyelve
zetű cikkei. Többi egyházi nagyjaink és a református egyház püspökei 
is igen értékes közleményekkel gazdagították a könyvet. Ne ijedjünk 
meg attól, kedves Kartársak, ha egyik-másik közleménye a könyvnek 
a szokott népiskolai nívó fölé emelkedik. Ahogyan a Püspök Úr Ő 
méltósága a tankönyvügyben hozzám intézett levelében élesen rám uta
tott: ,,A német népiskolai könyvek sokkal több bátorsággal és szabad
sággal készülnek. Épen ezért fogalmi körük, szókincsük gazdagabb.“

Meg vagyok róla győződve, hogy az V./VI. osztály olvasókönyve 
az átlagos tankönyvtermelésnek magasan fölötte állva, a magasabb 
iskolába és az életbe lépő gyermeknek sok gyönyörködtető közlemény
ben olyan utolsó sugalmakat nyújt, amelyek őt az egyház és az állam 
hasznos tagjává tehetik. Remélem, hogy a könyv útján elhintett mag 
a szivek talajában, az egész családi körben áldásos gyümölcsöket ér
lel, megkedvelteti az olvasást és megérteti, hogy az élet tengernyi 
gondja és baja közt milyen hű barátja az embernek a jól megválasz
tott könyv.
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Az eddig előadottakkal csak mintegy miniaturképét festhettem 
meg annak a rendkívül széles körre szétágazó, sok fáradsággal vég
zett, lázas, nagy munkának, amit a Kapi—Papp-féle könyvek átdolgo
zása és sajtó alá rendezése kivánt. A szerzők nagy munkát végeztek, 
a birálók is mindent elkövettek, hogy a kéziratokat tökéletesbítve, az 
evangélikus népoktatásügynek szolgálatot tehessenek. A munka vé
geztével a könyvek megjelentek, vagy megjelennek. Bár a tanítóság 
részéről többen is közreműködtünk, távolról sem merem állítani, hogy 
minden helyes szempontot, minden gyakorlati követelményt meglát
tunk volna és sikerült volna megvalósítanunk. Olyan beláthatatlan 
sugarú horizontra ágazik szét az egész anyag, hogy annak minden leg
apróbb részletébe kritikai szemmel beletekinteni egy-egy embernek 
már csak az idő korlátoltsága miatt is szinte lehetetlen. Mindenesetre 
m aradhattak még benne meg nem látott hibák. Ez engem, arra indít, 
hogy a munkát teljesen befejezni ne engedjem. Kövessük és tökélete
sítsük azért egyik kiadónak azt az igazán helyes eljárását, hogy már 
megjelent és különösen kiváló új olvasókönyveire nézve úgyszólván 
az egész ország tanítóságától véleményt kér. Nemcsak a dicséreteket 
hallgatja meg, hanem a hibákra rámutató és módosításokat ajánló 
megjegyzéseket is figyelemre m éltatja, hogy felhasználhassa.

Indítványozom azért, kérje fel a Dunántúli Evang, Egyházkerületi 
Tanítóegyesület közgyűlése az Országos Evang, Tanítóegyesületet, 
hogy a Kapi—Papp-féle olvasó- és tankönyveknek az első tanév alatt 
a gyakorlati téren tapasztalt használhatóságáról, előnyeiről és hiányai
ról határozati javaslat alakjában véleményt nyilvánítva, azt közelje a 
szerzővel és kiadóval, hogy a legközelebbi kiadás alkalmával a tan
könyvek aszerint javíttassanak, Evégből hívja fel az Országos Egye
sület Elnöke az összes Egyházmegyei Tanítóegyesületeket, hogy a 
Franklin-Társulattól kézhez veendő körlevél és kérdőpontok alapján 
tanulmányozzák a tankönyveket, vizsgálják meg azokat gyakorlati a l
kalmazhatóságuk szempontjából és véleményüket 1928 július 15-ig ter
jesszék fel az országos egyesület elnökének, aki azokat kiadja egy elő
adónak, hogy ő azt az 1928, vévi Országos Evang, Tanítóegyesület 
közgyűlésén letárgyaltatva, mint az ország evang. tanítóságának állás
pontját képviselő közgyűlési határozatot eljuttassa a szerzőkhöz és 
kiadóhoz.

Van más indítványom is. Mi evangélikus tanítók jóléti intézmé
nyeink megalkotásában teljesen magunkra maradtunk. Elutasítva min
den számbavehető segélyforrástól, a magunk szegénységének áldozati 
filléreiből nem tudjuk üdülőházunkat felépíteni. Egyedüli nagyobb 
erőforrás a tankönyvleadásból nyerhető anyagi részesedés lehetne.

Indítványozom azért a következőket: Mivel a Kapi—Papp-féle 
olvasó- és tankönyvek az evangélikus iskolák számára irt kitűnő tan
könyvek, kérje fel a Dunántúli Evang, Egyházkerület Tanítóegyesüle
tének Közgyűlése a Főtísztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Köz
gyűlés ú tján  a M agyarhoni Evang. Egyetemes Egyház Főtisztelendő 
és Méltóságos Elnökségét arra, hogy Csonkamagyarország összes 
evangélikus elemi iskolái számára tegye kötelezővé a Kapi—Papp-féle
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olvasó- és tankönyvek bevezetését, annál is inkább, mert a kiadó 
Franklin-Társulat az evangélikus tanítók balatoni üdülőházára már az 
1927/28. tanévre előlegképen is 5000 pengő részesedést juttat és a 
következő tanévekben is magas százalék fizetésére szerződésileg köte
lezi magát.

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kartársak! Feltárva a tankönyvügy 
minden lényeges részletét, szellemi és anyagi oldalát egyaránt meg
világítva, arra kérem az evang. népoktatásügy minden munkását, fon
tolja meg ki-ki az itt előadottakat és cselekedjen és határozzon olyan 
szellemben, hogy azzal úgy az evangélikus egyházunk és népoktatás
ügyünk, mint jóléti intézményeink erősödését, fejlődését egyaránt elő
segítse, A dja Isten, hogy úgy legyen!

Néhány szó a beszéd- és értelemgyakor
lat és a fogalmazás tanításáról az I., II., 

III. osztályban.
A múlt nyári gyűlésen a Kemenesalja! Tanítóegyesület is, mint 

többi társai, tárgysorozatában foglalkozott az új tantervvel. Eme sze
rény sorok írója lévén az előadó, azt az előterjesztést tette ismerte
tése záradékául, miszerint a kartársak közül ki-ki vállaljon egy-egy 
tárgyat, melyről az észrevételeit a következő nyári gyűlésen megtegye. 
Ez készséggel omeg is történt.

Az alábbi sorok tehát az általam vállalt tárgyakról előadott refe- 
rádának rövid kivonatát foglalják magukban.

Mikor a múlt évben az új tantervről értekeztem, egy kis mesével 
kezdtem:

,,Volt egyszer egy tisztes, becsületes társaság. Minden tagja régi, 
régi polgár. Egymást jól megértve, fértek meg egymás körében, Egy- 
szercsak vendégek érkeznek. A régi polgárok megtűrik maguk közt 
őket. De a vendégek csak nem távoznak el. Sőt mi több, a sacro 
egoismus elv lassanként a helyzet cégére. Végül átveszik 
a kommandót. Új szellemükben új rend alakul ki a társaságban, S 
még hozzá — horribile dictu — az új szellemben a régi társak is 
egészen megfiatalodnak és öröm tölti el a hajlékot.“

Mondanom sem kell, hogy a régi polgárok a mi régi megszokott 
tantárgyaink. A vendégek az új tárgyak: a beszég- és értelemgyakor
lat, fogalmazás, rajz, kézimunka, torna. Különösen az első kettő lett 
igen nagy legény.

S ha a meséből kilépve, saját gyakorlatunkban szemléljük a dol
gokat, látjuk csak, mennyire így van ez. Mennyire mostoha gyerme
kek voltak ezek az új vendégek. Most pedig, mint a pünkösdi Szent
lélek, betöltik az egész házat.

Épen ezért nehéz a beszéd- és értelemgyakorlatról és fogalma
zásról, így a többi tárgyaktól elszakítottan írni. Nem is lehet. Ha ezt 
tenném, ép ezzel dokumentálnám, hogy az új tantervnek csak a be
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tűjét, nem pedig a lelkét taglalom. Sőt még tovább mehetünk! Ez az
a bizonyos Róma, ahová a tanügy birodalmáéban minden, üt vezet. 
Bizony, akármelyik tárgyat választom is, a végén csak ide lyukadom 
ki. Ez a pálya vége, ahová az egy nagy lépéssel való előrehaladás új 
kilométer cöveke esett.

Miben is rejlik az előrelépés? — A régi íantervben a régi tárgyak 
preciz paedagógiai, módszertani tervek szerint épült palotáiban az is
mereteknek dáriusi kincstömegeit halmoztuk össze. De ez az érték
tömeg jórészben, sajnos, a létküzdelem zűrzavaros forgatagaiban, mint 
pangó raktártöltelék kimustrálódott az emberi emlékezet tárházából, 
az agyból. Miért? Mert épen kívülről beraktározott anyag volt. Te
hát a gyermek legnagyobb részt nem maga által termelt értéket, hanem 
tanítójától kapottat raktározott el. Tehát termeltessünk saját értéket 
a gyermekkel! Az közelebb lesz hozzá. Az a küzdő, érző ,,Én‘‘-ből 
sarjad, abban gyökeredzik, abból a talajból táplálkozik tovább is, te
hát él benne tovább az „élmények“ palántafácskája, hogy folytonos 
élmények bimbódzásában, új tavaszok új verőfényében erősödjön a 
férfiúi tudás, akaratjellem , viharokkal dacoló tölgyévé.

így érthetők az új taníerv nagy apostolának és egyúttal egyik leg
nagyobb paedagógusunknak, Quint Józsefnek fejtegetései, tanításter
vei. Sokszor szinte rendszertelennek tetszjk egy-egy lépése, a régi 
formális fokok módszertani megvilágításában. Pedig csak a gyermeki 
lélek útjait követte, egy a gyermekkel közösen föllelt szép virágért 
— igazságért.

Szinte félünk sokszor, hogy az új szellemben lefolyt tanítási órán
kat elpocsékoltuk. Nincs meg tulajdonképen a kézzelfogható ered
mény, az ismeretek elvégzett mennyiségei. Nincs is! De megvan a 
gyermek gondolkodási készségében, kedélyének a szemében tükröződő 
mosolygásában.

Féltünk azelőtt a beszéd- és értelem gyakorlatra szánt idő fel- 
használásától is. Inkább elcsillegettük a többi komoly, tudást adó tá r
gyakra. Természetes, hiszen az iskolai ellenőrző látogatásoknál nem 
is szokott szerepelni. Hiába is erőltettük volna.

Elv, módszer a beszéd- és értelemgyakorlat. Minden tárgy be
széd- és értelemgyakorlat. Sőt, mire észreveszem magamat, ez az 
egyetlen tárgy. Egy cselekmény, egy célra törő különböző jelenetek
ből. Gyönyörű módszer, melyben tanító, tanítvány m egtalálja ön
magát. Színes mozaikkép, melyet a gyermek a meglévő, vagy meg
szerzett kövecskékből maga állít össze. Mi csak segítünk neki és együtt 
örülünk, ha jól sikerül.

Hogy milyen anyagot vegyünk? Hatalmas választékot tár elénk 
az új tanterv. M egadta a szabadságot hozzá, hogy az óraszámot be
tartva, a helyi viszonyoknak legjobban megfelelőt válasszuk.

Én az édesanya gyámoló keze alul önállósuló gyermek ú tját kö
vettem, három lépcsőfokban: család, iskola, község.

I, o. Család, a család élete, a szülők szerepe a gyermek életé
ben, a gyermek (különösen a játék közben előforduló élmények).
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II. o. Az új helyzet: Az iskola, játék-munka. A családi keret ki
bővül községi keretté.

III. o. Az iskolai munka, felnőttek munkája, az ebből kialakult 
helyzetek az emberek között, a törvények szerepe, szabadság, vallás, 
közjó. A község élete a község, járás szervei és azok működése. A 
természet élete, környék, földrajzi alapfogalmak kialakítása.

Bevallom, az év elején döcögősen indultam, de hamarosan meg
barátkoztam az új szellemmel és a gyermekekkel közösen urai lettünk 
a helyzetnek. Sok kedves emléket őrizek belőle.

A fogalmazásról csak röviden akarok szólni. Hiszen tulajdon- 
képen nem. is más az, mint a beszéd- és értelemgyakorlat szóbeli 
anyagának kivonatolt, látható levetítése.

Azért használtam  leírás helyett levetítést, mert a rajznak kívá
nok méltó helyet biztosítani vele. Itt érezzük rajzbeli tudásunknak 
(legtöbben) nagy fogyatékosságát, a karakter vonalakkal való levetí
tést. Ezen a téren kitűnő hónalj mankó a Sarudy—Kaposi—Gergely- 
féle pompás fogalmazási vezérkönyv. Ki ne tapasztalta volna, mi
csoda visszhangot vált ki a gyermek lelkében egy-egy levetített 
jelenet.

De hiszen bent is vagyunk már a fogalmazásban.
Néhány kérdéssel értelmezem a jelenetet. Egy kis sorrendi és 

mondat-technikai közös megbeszélés után, folyik is már a munka! PL 
mutassuk el az ujjunkon, hány darabból áll a mondat. A szók, mon
datok helyesírásának rövid összefoglalása stb.

Általában két csoportra osztottam anyagomat: Élmény és szem
lélet, Természetesen mindkettő lehet külső és belső élmény, illetve 
szemlélet.

Helyszűke miatt osztályonként nem taglalom, csak annyit jegy
zek meg, hogy itt nagyon közel állunk az amerikai szabad, csoport
tanításhoz, ,,ki mennyit és mit tud“ elve alapján haladhatunk. Nálam 
a III. o. fogalmazási óráján a II, o. is figyel. A végén mindig meg
kérdezem, ki akarja leírni. Bizony sokszor előfordul, hogy az így ki
fejlődött nemes versenyben III. osztályosok is m aradnak alul. Ter- 
mésztesen a II. o. normális fogalmazási terjedelme 3—4 mondat 
csupán.

Egyébként a fogalmazásnál még inkább, mint a beszéd- és érte
lemgyakorlatnál, termelődik ki rengeteg eredetiség, művészi érték ta
nítóban, tanítványban egyaránt.

Vagyis nézni mindnyájan tudunk, látni azonban tanulnunk kell. 
Valamint rendszertelen, képzetanyagot mindnyájan szerzünk (belső 
nézés). Abból logikus, lényegeit egészet alkotni, szintén tanulnunk 
kell (belső látás).

Itt ér közös vágányra a fogalmazás a rajzzal. Csak a láthatóvá 
válás technikája kell hozzá. Itt a karaktervonalakkal papirosra dobott 
vázlat — ott a karaktermondatokkal leírt fogalmazvány a tanítót mű
vésszé avatja. A  gyermek lelkében pedig az Isten adta szunnyadó 
kincseket csillogtatja meg. De hisz ezek minden iskolában nyilvánuló 
tények.
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Befejezésül növendékeimnek pár fogalmazási dolgozatát toldom 
munkámhoz.

Szemlélet. A táblára kétkerekű kordét rajzolok, a rajzot közösen 
megbeszéljük és lerajzoljuk, — Kocsis Lidi, II. o.

A szekér, 1927. I. 4.
A táblán szekér van. A szekérnek két kereke van. A miszeke

rünknek négy kereke van. —
Egy reggel az egyik ablakot kitörve találtuk. Ádám Juliska, II, o.

A szél.
Az ablak nyidva  m aradt. Éjjel szél támadt. A szél becsapta az 

ablakott. Az ablak kitörőt. —
Élmény. Egy tavaszi kirándulás következő napi megbeszélése 

alapján. — Farkas Ida, III. o. 1927 III. 21.
Tegnap jó naposidő volt. Tegnap kirándultunk. A vasutfelé men- 

tünk. A vasúton át mentünk  s a cserre értünk. A szó7/őtónál megöl
tünk. Tanitóur békatojásokat mutatót. Kálmán bácsi odajöt a kutyá
jával. Kálmán bácsi botot dobot a vízbe, Vítész a botot kihozta a 
vízből. A Békástót is megnéztük. A kőszegi hegyeket is látuk. Örül
tünk a kirándulásnak.

A szeszes italok beszéd- és értelemgyakorlat anyagából a gyer
mekekkel közösen összeállított mese, — Németh Ferenc, III, o.

Az ital. 1927 II. 14.
A faluban mulatság volt, János is ott mulatót. János sok bort 

ívott. János becsipett. A pajtásával összeveszett. A pajtását meg- 
szurta. Jánost meg kötözve vezették a városba, Jánost börtönbe 
csukták. Ne légy iszákos!

Kedvesek az úgynevezett ,,kapásból lő tt“ témák. Értelmező ra jz 
nak nyitott a jta jú  hidast rajzoltam. Az egyik kis gyermek súgja a 
másiknak: Kiszöktek belőle a disznók.

Következő óra III. o. fogalmazás, A rajzot kiugró disznóval ki
bővítem. Mi történhetett itt? Az egész osztály élénk részvételével a 
következő mese alakult ki:

Ádám Kálmán, III. o.
Juliskájék  elmentek hazuról. Csak Juliska marat otthon. Juliska 

megetette a disznókat. Juliskának a jácáson volt a z . esze. Juliska 
melléje dugta a szegezőt. A disznók kiszöktek. Juliskát megverték.

Érdekes példája az önként vállalt munkának Németh Miklós 
II. o. dolgozata, aki a III. o. fogalmazási óráján figyelt. A fiú értelme 
az átlagon jóval felül áll.

Ünnep a faluban, 1927 V. 9..
Tegnap nagy ünnep volt. Tegnap míndenhonnét jöttek. Az á l

lomásnál sok nép volt. E ljö tt Jánossy Gábor a mi képviselőnk. Min
denki szívesen  fogadta, A tisztelendő úr üdvözölte. A  sok nép be
jött a korcsma udvarába. A kocsma udvaron gyülésvolt. A korcsma
udvar szépen fölvolt díszítve. Jánossy szépen beszélt. A leventék is 
ott voltak. A dalárdisták énekeltek, A nép kezdett szilledni. A z  
ének szép volt, Jánossy elment de vissza jöt. Mikor ment ászt kia-
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hálták éljen éljen! Csakugyan vissza jött vacsorázni- A vacsora is 
szép volt. Az ünnep szép volt.

Megjegyzésül még megemlítem, hogy az első félévben a fogal
mazvány vázlatát kérdések alakjában felírom a táblára, de otthoni 
munkául emlékezetből írják le. A második félévben felírt vázlat nél
kül dolgoztunk.

Az első évnek szerény tapasztalatai ezek, talán több szeretettel 
mint sikerrel foglalkoztam a tárgyakkal, de felemelt az a tudat, hogy 
a gyermekek szívéhez utat találtam, melyen keresztül közelebb jutok 
tanítói és nevelői hivatásom céljához. Tehát szeretettel köszöntőm az 
új tantervet. Ludván Sándor.

Egyesületi élet.
A z  Arad-Békési Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület szeptember hó 

3-án, délelőtt 9 órakor, Békéscsabán az evang. egyház tanácstermében 
tarto tta  meg ez évi közgyűlését, amelyen lelkészek és tanítók az es- 
peresség minden részéből nagy számban vettek részt.

Az ,,Isten rendíthetlen várunk“ kezdetű lutheri ének eléneklése 
után, Laczó Endre elnök lelkes megnyitó beszédében a tanítóegyesület 
feladatait ismertette, m ajd a megjelent vendégeket és kartársakat üd
vözölte.

Bárdy Ernő egyházmegyei főjegyző, mezőberényi lelkész, Krisz
tus evangéliumának végső győzelmét hangoztatva, köszöntötte és lel
kes munkálkodásra szólította fel a tanítóságot. — Korniss Géza dr. 
városi tanácsos, szép beszédben m éltatva az iskola és a tanító nemzet- 
nevelő munkáját, a városi hatóság nevében köszöntötte a megjelente
ket. — Szeberényi Lajos Zs. dr. főesperes szívhez szóló beszédében 
a kiváló, egyházias lelkületű régi tanítói nemzedék példáira mutatva, 
Isten áldását kérte a közgyűlés munkájára. — Pataky János szarvasi 
evang. tanító a Békési Egyházmegyei Evang. Tanítóegyesület üdvöz
le té t tolmácsolta.

Elnök megköszönve az üdvözléseket, kegyelettel emlékszik meg 
az egyesület nemrég elhunyt alelnökéről, néhai Mázán János evang, 
tanítóról, kinek emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvben örökíti meg.

Kozsuch István békéscsabai evang. tanító felolvasta a nevelési 
irányokról és az evang. népiskola feladatairól szóló, nagy gonddal és 
tárgyszeretettel elkészített, értékes dolgozatát, amelyben rámutatott 
az iskolai nevelés, jellemképzés és hitébresztés fontosságára és a tan
terv bővítése által keletkezett nehézségekre. Hangsúlyozta, hogy az 
evang. népiskolának a tanításnál is fontosabb feladata a nevelés és 
jellemképzés.

Lípták Pál és Varga László pénztári jelentése után Laczó Endre 
békéscsabai evang. tanító tartott értékes előadást a történelem taní
tásáról az elemi népiskolában. Előadta, hogyan kell minden adódó 
alkalm at felhasználni a történelem tanítására és hazafias jellemek 
nevelésére.
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A közgyűlés mindkét érdekfeszítő dolgozatért köszönetét mondott,
Lehotzky Igornak a közgyűlésen megjelenő tanítók napidíja és 

útiköltségeinek megtérítésére vonatkozó indítványát a közgyűlés el
fogadta,

Uhrin Károly igazgató-tanító felhívta a közgyűlés figyelmét a 
szeptember hó 14-én Budapesten tartandó evang. egyházkerületi ta 
nítógyűlésre és a vele egybekötött rajzkiállításra,

A Balaton vidéki tanítói üdülőház megvételére vonatkozó tanács
kozásra a közgyűlés képviseletében Uhrin Károly igazgató-tanító és 
Lipták Pál tanító küldetett fel Budapestre,

Elnök záróbeszéde után a közgyűlés a ,,Hymnus“ eléneklésével
véget ért, Lehotszky János.

*
A z  Országos Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület választmánya folyó 

évi szept, 7-én Budapesten, a Tanítók Házában tanácskozott, amelyben 
a választmány majdnem összes tagjai résztvettek, A választmány össze
hívását az üdülőház létesítésének ügye tette szükségessé. Balatonalm á
diból előnyös ajánlatot kapott az egyesület egy cél járnak, teljesen meg
felelő új villának megszerzésére. Beható, mindenre kiterjedő tanácsko
zás után a választmány egyhangú határozattal a villa megvétele mellett 
döntött és Krug Lajos elnök vezetése mellett, Kíszely János, Rohoska 
Géza, Szende Ernő és Benedek Vincét küldte ki a tulajdonossal le
endő tárgyalásra,

A vételhez szükséges pénznek megszerzésére a választmány a 
következő javaslatokat fogadta el:

1. Felkérjük a négy püspök urat, hogy államsegély kérése céljá
ból ők vezessék országos egyesületünk küldöttségét a miniszterelnök 
úr elé,

2. Felkérjük az egyetemes tanügyi bizottság útján az egyetemes 
közgyűlést, engedélyezzen nekünk tanévenként egy műsoros Tanító
napot és ugyanakkor házankéntí gyűjtést,

3. Felkérjük az egyetemes közgyűlést, szólítsa fel az egyház- 
községeket, hogy jóléti intézményeink létesítése céljából anyagi ere
jükhöz mért segélyben részesítsenek bennünket,

4. Felkérjük az összes könyvkiadókat, hogy az evang. iskolákban 
használt összes tankönyvek után a lehető legmagasabb százalékked
vezményben részesítsenek bennünket és a kartársakat, hogy ezeket a 
százalékokat engegjék át altruista céljainknak.

5. Felhívjuk a kartársakat a két évre megszavazott havi járulé
kok pontos befizetésére.

6. Felkérjük a kartársakat évenként egy színdarab előadására, 
Schlítt Gyula dr. lelkész és Szende Ernő színdarabjait ajánljuk mele
gen e célra, annál is inkább, mivel szerzők 60%-os kedvezményes áron 
bocsátják rendelkezésükre színmüveiket.

7. A választmány javaslatot terjeszt, az egyetemes tanügyi bizott
ság útján, az egyetemes közgyűlés elé, a Kapi—Papp-féle tankönyvek 
jóváhagyása és kötelezővé tétele tárgyában.
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Luther lelke.
Ezen a címen jeleni meg S z i g e t h y  Lajos pompás hangu

latképeinek II. kötete. Ebben is a lutheránus magyarság büszke 
múltját tárja elénk az illusztris szerző. Úgy érezzük, mintha 
viharral dacoló királyi tölgyek erdejében járnánk, mikor e könyv 
lapjait forgatjuk és csodálattal vetjük hódoló tekintetünket az 
az erdő óriásainak hatalmas koronáira. Teleszívjuk magunkat 
e könyvnek éltető evangéliumi ozonával s amidőn utolsó lapját 
is elolvasva letesszük, annak boldogító tudata dagasztja keb
lünket, hogy a f r o n t  é l é n  haladtunk mindenkor s hogy az az 
egyház, amely annyi igazi értéket adott e hazának, amelynek 
oly sok tagja örök időkre szóló dicsőséget szerzett e nemzetnek, 
minoritásban lehet ugyan, de mégis v e z e t é s r e  h i v a t o t t !  
Ezt semmiféle álokoskodással tőlünk elvitatni nem lehet. Kedves 
Testvérek! Vegyétek meg ti is ezt a könyvet és teljetek meg 
Luther leikével! A kilenc ívre terjedő és 33 képpel illusztrált 
kötetnek ára 3 pengő. Kapható a Luther-íársaság könyvkeres
kedésében. —

Értesítés.
Tudatjuk a kedves kartársakkal, hogy Szende (Szombath) Ernő 

színdarabja: „Megvirrad még valaha“, most jelent meg. Szerző októ
ber közepe táján  szétküldi. Küld minden iskola részére 7 darabot. 
P ár fillér lesz a 23 oldalas színmű darabjának ára. — Szende a kiadó 
cég által adott százalékot átengedi jóléti intézményeinknek, azért vette 
át bizományba tőle. Amely iskola október végéig nem kapná meg 
Szendétől, az rendelje meg a „Pesti H írlap“ kiadóhivatalánál (Buda
pest, V,, Vilmos császár-út 78).

Kedves Kartársak! Ha a tél folyamán minden iskola előadja ezt 
a nagyhatású színdarabot, hatalmas lépéssel közeledünk szép terveink 
megvalósulása felé! Szeretettel kérünk azért, tegyétek ügyünket ma
gatokévá, hogy teljes siker koronázza ezen akciónkat is!

t
Magához szólította az Úr egy megaggott hűséges szolgáját, Boross 

Károly nyug. nagydémi tanítót, 86 éves korában.
A megboldogult még a felejthetlen emlékű Pálfi József igazgató

sága idejében járt a. soproni evang. tanítóképzőbe az 1858/60. évben. 
Igazgatója nagyon szerette s mivel kiváló tehetsége is volt, már az 
1860. évben Kővágóőrsre küldte helyettes tanítónak. Tíz éves taní
tóskodás után újból elment tanulni, hogy oklevelét megszerezhesse, 
Csurgóra. 44 évig tanítóskodott, mire 1904-ben nyugdíjba vonult. A 
megérdemelt csekély nyugdíjat Isten kegyelméből 23 évig élvezhette.

Temetése szeptember hó 14-én ment vég1' Magydém és Lovász- 
patona község óriási részvéte mellett Nagyctemen, hol a családi sír
boltba helyezték hült tetemét.

Egyetlen fia, ennek neje és két unokája gyászolják a megboldo
gultat.

Legyen áldott a hű munkás emlékezete.



E v a n g é l u s  iskola csak ev. 
olvasókönyvet használhat!!
K a p i —P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

II. osztálya számára.
K a p i —P a p p :  Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

III. osztálya számára.
K a p i—P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

IV. osztálya számára.
K a p i  — P a p p : Olvasókönyv az evangélikus elemi iskolák V— 

VI osztálya és a továbbképző népiskola számára.
K a p i  — P a p p : Tankönyv az evangélikus elemi iskolák V—VI. 

osztálya számára.
(Egyháztörténet, földrajz, történelem, polgári jogok és köte
lességek, természettan és vegytan, természetrajz, gazdaságtan, 

háztartástan, helyesírási és nyelvi magyarázatok.)

A sorozat befejező köteteinek megje
lenése már csak néhány nap kérdése.
A tanítás megkezdésekor a teljes Kapi- 
Papp sorozat uj kiadása az iskolák 

rendelkezésére áll.

A régi Kapi—Papp könyvek átdolgozását Kapi Béla püspök 
és Papp József tanitóképző-intézeti igazgató mellett az evan
gélikus népoktatás jeles gyakorlati munkásai végezték. Az 
eredeti olvasmányokat a Magyarhoni Evangélikus Egyetemes 
Egyház kiválóságai, a hitélet, a tudomány és irodalom kitűnő
ségei Írták. — Ingyenkönyveket adunk a szegény tanulóknak. 
Abban az esetben, ha az iskola székhelyén nincsen könyvke
reskedés, mindazon kedvezményeket megadjuk az iskolának 
amelyet bármely más magyarországi tankönyvkiadó ad.

Franhlin- Társulni, Magyar Irodalmi Intézet
Budapest, IV., Egyetem ucca 4.



egyházi és iskolai Felügyelő
sége a következő népiskolai 
könyveket e n g e d é l y e z t e :

K a p i —P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák
II. és 111. osztálya számára. (A többi kötet sajtó alatt) 

K is s  Józse f:  Falusi és tanyai Iskolák olvasó- és tankönyve a
III. és IV. osztály számára.

K o z m a  L á s z l ó — M ih á ly  F e r e n c :
Pista és Juliska olvasókönyv a 11. osztály számára-
Tótfalu a 111. n

>1

A hős honvéd fia yy a IV. n 7?

Faragó-család n az V. n

Faragó-család V a VI. M f f

K o z m a  L á s z l ó —M ih á ly  F eren c—S z é k e ly  Á r p á d : Magyar nyelv
tani gyakorlókőnyv a 111., IV., V/Vl. osztálya számára.

W e sze ly  Ö d ö n : Magyar nyelvtani példatár a 111., IV. és V/Vl* 
osztály számára.

K i s s — W a lte r :  Számtani és mértani példatár a 111., IV , V. és 
VI. osztály számára.

Több s z é k e s f ő v á r o s i  ta n í tó :  Számtan és mértan a 111, IV., V.
VI. osztály számára.

A n g y a l—F ekete— G a l l a : Ábécé és olvasókönyv.
D e z s ő  L ip ó t :  Magyar ABC és olvasókönyv kisebbségi isk. 

számára, a 11. osztály számára*.
K e d v e s  M ik ló s :  Természettan és vegytan az V. és VI. osztály 

számára.
T ib o ld i  J ó z s e f :  Énekeskönyv az osztott és osztatlan iskolák

111. és VI. osztályai számára.
A l v i n c z y — N a g y : Olvasó- és tankönyv önálló gazdasági és 

továbbképző fiúiskolák 1. osztálya számára*

Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet
B udapest, IV., E gyetem  ucca 4.

* A csillaggal jelölt könyvek engedélyezése folyamatban.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ EL Ő FIZ E T É SI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦♦ ♦ ♦

XXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 
1927. ÉVI N O V E M B E R  HÓ

Előfizetési ó r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

RÖTTIO-ROMWALTIR NY0M DA-RÉ6IVÍNYTÁR8ASÁ0, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Országos egyesületünk október 24-én tartott közgyűlésén azt a határozatot 

hozta, hogy ezentúl az „Evangélikus Népiskoláit tekinti hivatalos közlönyének. 
Ezt folyóiratunk cimlapján jelezni is fogjuk. Elhatározta továbbá, hogy sajtó- 
bizottságot is állít a szerkesztő-kiadó mellé. Ennek tagjai egyes rovatok számára 
gyűjtik a szükséges anyagot. A közóhajnak megfelelően az Evangélikus Népiskola 
1928. évi január 1-től azért 32 oldalon jelenik meg és azon lesz, hogy vál
tozatos, nemcsak a szaktudományt szolgáló tartalmával, az összes igényeket 
kielégíthesse. A sajtóbizottság figyelemmel kíséri a feltünedező, íráskészség felett 
rendelkező tehetségeket és lapunk szolgálatába állítja azokat. Szóval belekapcso
lunk mindenkit a szerkesztőségbe, akinek van mondani valója és a toliforgatás 
mesterségéhez is ért.

A lap előfizetési ára természetesen a mostaninak a duplája, vagyis fél
évre 5, egész évre 10 pengő lesz. Erre már most hivjuk fel kedves 
olvasóink figyelmét. Nagyon kérjük t. kartársainkat,hogy azon esetben, ha a 
lapra, felemelt ára, vagy más ok miatt nem akarnának előfizetni, tudassák a 
szerkesztőséggel legkésőbben f. évi december hó 15-ig. Tudnunk kell, hogy hány 
példányt nyomassunk, ne hogy fölösleges költségbe verjük magunkat. Csekkla
pokat fogunk mellékelni. Felhivjuk k. kartársaink figyelmét arra is. hogy egye
temes egyházunk f. évi október 27.-én tartott közgyűlésén kimondotta, hogy 
az összes magyarhoni iskolák kötelesek az „Evangélikus 
Népiskoládra előfizetni. Hogy semmiféle fennakadás ne legyen, kérjük 
az előfizetés árának beküldését már az újév kezdetével. Ha az egész évre szólót 
nem lehetne, legalább a félévit!

Akik a mostani díjszabás szerint a jövő évre is előfizettek, azok csak a 
különbözetet küldik be.

Kondoros. Előfizetésük lejárt 1926. évi dec. 31.-én. Az Ígért ev. tan
tervet és részletes utasítást, sok mindenféle oknál fogva, egyházunk nem adhatta 
ki. Bevárja a kultuszminiszter úr által ez év végére kitűzött terminust, mert 
valószínű, hogy a beérkezett észrevételek és kifogások figyelembe vételével a 
tantervet átalakíttatja és csak akkor látja el részletes utasítással. Ennek egy
házunk nem kíván elébe vágni. A miniszteri tanterv és utasítás megjelenése 
után, azonnal kidolgoztatja egyházunk is, — addig pedig tessék az állami isko
lák számára kiadott tantervhez igazodni.

Lapfenntartásra ő méltósága, főtisztelendő Kapi Béla püspök úr a 
sajtónap offertorimából 160, országos egyesületünk közgyűlése pedig 200 pengőt 
juttatott kezeinkhez. Ezzel lapunk ez idei költségei fedezetet nyertek. Midőn 
erről e helyen kötelességszerűen beszámolunk: egyúttal szívből fakadó hálás 
köszönetünknek is adunk kifejezést.

Üdülőházunkra a Franklin-Társulat a kartársaink által eladott tan
könyvek után járó százalék fejében, 4000 pengőt küldött országos egyesületünk 
elnökségének, első részletként.
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Eredmények.
Jóleső érzéssel tekintünk vissza országos egyesületünknek 

f. évi október 24-én Budapesten, az ev. egyházközség dísztermé
ben lezajlott közgyűlésére.

Az a nagyfokú érdeklődés, mely az evang. tanítóság százait 
hozta az ország szívébe, a hat óráig tartó közgyűlés alatt egy 
pillanatig sem csappant meg. A fáradtságnak, nyugtalanságnak 
sehol semmi nyoma! Az arcokra kiül a feszült figyelem ; mindenki 
egész leikével vesz részt a nagy szellemi munkában. Pedig 
súlyos kérdések kerültek szőnyegre. Olyanok is, melyek könnyen 
lángra lobbanthalták volna a szenvedélyeket. És mégis a leg- 
parlamentárisabb formák közt mozgott minden felszólaló. Nem 
hangzott el a vita hevében egyetlen egy olyan kiszólás sem, 
amelyért az elnöknek figyelmeztetni kellett volna a szónokot. 
Öröm volt hallgatni és szemlélni azt a készséget és rutint, mely- 
lyel a felszólalók a legkényesebb témákkal is megbirkóztak. És 
mennyi szaktudás, mennyi tehetség csillogtatta meg e szellemi 
tornában acéléles fegyvereit. Bölcs mérséklet, higgadtság, komoly
ság és tárgyi biztosság voltak jellegzetes vonásai e sokáig emlé
kezetes tanítógyűlésnek. Mennyi igaz értéket tanultunk megis
merni! Mennyi sokat Ígérő tehetség bontotta ki itt először magasra 
törő szárnyait! Mennyi erő lappang a szürke tanítói gúnya alatt! 
És mennyi vezetésre, rögtörésre, alkotásra, termelésre hivatott 
társunk lépett ki az ismeretlenség homályából egyszerre, hirte
len, hogy ragyogjon meteorként a pedagógia égboltozatán. . .

Ennek megismerése gyűlésünknek egyik legbecsesebb ered
ménye. Hiszen az ígéretes jövő boldog tavaszát hirdeti nekünk!

Másik örvendetes eredménye, hogy az örökké gáncsoskodó. 
sötéten látó, a pesszimizmus legszélsőbb oldalára hajló kartársak 
előtt is, félremagyarázhalatlanúl bizonyította az egységben rejlő 
ellenállhatatlan erőnek igazságát. Amióta egy táborba tömörültünk, 
szavunk messzeb hallatszik, nagyobb súllyal esik a serpenyőbe 
és megértésre talál ott is, ahol előbb ridegen elzárkóztak előlünk.

Ugyebár nem lebecsülendő eredmény ez is ? Lám, felkértük az 
Egyetemes Tanügyi Bizottság utján az egyetemes közgyűlést, 
hogy a tanítóságot önérzetében mélyen sebző rendelkezést, mely 
a kommiin alatti viselkedéséről hatósági bizonyítvány mellékelé
sére kötelezte a pályázót: semmisítse meg. És az egyetemes 
közgyűlés vita nélkül és egyhangú határozattal teljesítette a taní
tóság kérelmét.

Nemde ez is szép eredmény?
A tanítóság régtől fogva sürgeti a szakfelügyeleíeí és azt, 

mint leghivatottabbakra, kiváló, képzett és közéleti tevékenysé
gükkel is kitűnő tanítókra kívánja bízatni.

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság a tanítóság kívánságát 
magáévá tette és párfolólag felterjesztette az egyetemes közgyű
lés elé —, mely e kérdés beható tanulmányozására és javaslat
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tétel céljából, egy esperes és három tanítóból álló bizottságot 
küldött ki.

Ugyebár rideg elutasítás helyett, megértés?
Hát bizony, már ez is igen becses eredmény! A tanítóság 

jóléti intézményei, elsőben üdülőháza létesítése céljából, felkéri 
az egyetemes közgyűlést, engedélyezzen egy műsoros Tanítók 
Napját, melynek jövedelmét jelzett célra fordíthassa. Az egyete
mes közgyűlés hozzájárul és felszólítja azonkívül az összes egyház- 
községeket, hogy anyagilag is támogassák a tanítóságnak ezen 
akcióját.

Megint csak eredmény, nemde ?
Országos egyesületünk közgyűlése azzal a kérelemmel for

dul az egyetemes egyházhoz, kötelezze az összes iskolafenntar
tókat, hogy iskolánként előfizessenek egyetlen nevelés- és oktatás
ügyi folyóiratunkra, az „Evangélikus Népiskolára“ — és az egye
temes közgyűlés a legnagyobb készséggel teljesíti egyesületünk 
kívánságát.

íme egész csokra a szebbnél-szebb eredményeknek! Alind 
beszédes tanúi annak, hogy kitartással, összefogással, vállveíett 
munkássággal és egyetértéssel eredményeket érünk el a jövőben is.

Csak az oldott kévét sodorja a játszi szél szeszélye annyi
felé, ahány szála van! ________

S z e m e lv é n y e k .
Egyes gondolatok az elnök megnyitó beszédéből.
A bevezető része így hangzik:
„Midőn széthordom tekintetemet e díszteremben, mely akár

hányszor tanúja egyházunk sorsára döntő befolyással biró ese
ményeknek, melynek falaira egy láthatatlan kéz egyházunk törté
nelmének nem egy ragyogó fejezetét irta, mely szellemi küzdőtere 
a legfényesebb elméknek, melyben a tradíciók tiszteletének Vesta 
tüze ég: akkor könnyen érthető okokból az elfogódottságnak egy 
bizonyos neme vesz rajtam erőts úgy érzem, mintha a Horeb hegyén 
állanék. Minden idegsejtem értésemre adja, hogy szent helyen 
állok és ez az érzet a mindennapiság, az alant járó gondolkodás 
saruinak levetésére késztet engem.“

Majd a vendégek és egyesületi tagok üdvözlése után így 
folytatja; „Végeredményben olyan közszellemet kell teremtenünk, 
mely vasabroncsként fogja össze az evang. tanítók táborát. Azért 
kicsinyes személyeskedésnek sárkányfogait nem szabad belevet
nünk közös munkaterületünk televényébe. Gyengeségi pontokat 
nem szabad tűrnünk egységes frontunkon, melyeken át elleneink 
könnyen rést üthetnének. Hadat kell üzennünk minden gerinc- 
felenségnek, személyi bálványtiszteletnek és öncéluságnak. Csak 
az lehet a devizánk: Egy mindnyájáért, mindnyája egyért! Tehát 
nem az e g y e d  szolgálata, — a k ö z  a cél! Ez azonban feltéte
lezi az egység, az összeforrotíságnak a gondolatát. Nekünk azért 
minden erőnk megfeszítésével arra kell törekednünk, hogy t ény-
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l eg  e g y e k  i s l e g y ü n k !  De könnyebb ezt kimondani, mint 
megvalósítani, — mert emberek vagyunk tele gyarlóságokkal és 
fogyatékosságokkal. És nagyon jól tudjuk, igen nehéz, az ember
ben az embert felfedezni s hogy a legnehezebben járható út 
éppen az, mely az embertől, az emberhez vezet. Ha azonban a 
szeretetet, a megértést, a gyengeségeinkkel való elnézést vesszük 
iránytűként kezünkbe, akkor nem térhetünk le a helyes örvényről. 
A szeretet törvényét gyakoroljátok azért kedves testvéreim! Ez 
legyen egyik feladatotok. A másik sem kisebb és alábbvaló ennél. 
Neveljetek olyan ifjúságot, mely sem egyházát, sem hazáját alkú- 
tárgyává nem teszi. Mert nem lakozhalik a szükülö, de jóllakott 
komondor természete azokban, akik hivatvák a nemzet megmen
tésére, — inkább az éhező, csikasz, de szabad farkasé! Eget 
ostromló bércek zord sziklarepedéseiben nagyra edződött sas- 
fiakra van szükségünk, hogy a haza sérthetetlen egységének gon
dolata szárnyat bontson. És tereljük ifjúságunk gályáját tiszta vi
zekre, hogy a szeny és piszok hullámai fel ne csaphassanak tiszta 
fedélzetére. Tartsuk távol fiainkat azoktól, akik mindig a szél 
iránya szerint fordulnak és készek bármely pillanatban sö’éí lel
kűk kalózlobogóját idegen hajók árbocára szegezni!

Törhetetlen hűséggel ragaszkodjanak ifjaink őseiktől örökölt 
hitükhöz; de legyen azért egy másik hitük is, amelyben találkoz
hatnak és egyesülhetnek e honnak minden becsületes fiával; 
amelynek közösen építhetnek templomot, emelhetnek oltárt s 
amelyen közösen áldozhatnak. Ez legyen az ő szentséges m a- 
g y a r  h i t ük.  — És ha azután a mi fiaink megindulnak és meg
remeg a föld lábuk dübörgő robajától, — akkor a rókák odúikba 
bújnak, s a keselyük, melyek eddig testünkön lakmározíak, szét
rebbennek, — és lészen hangos jajgatása és fogak csikorgatása 
azoknak, kik eddig hóhéraink voltak — és lészen megint minden, 
mint régen volt.

AM pedig e szűkre szabott határok börtönéből kiszabadulunk 
és 30 millió magyar tölti be majd a négy folyó és hármas bérc 
véráztatta földjén nagy történelmi misszióját. — Hogy mikor? 
Hát holnap, vagy még csak évek múlva, — de  b i z t o s a n !  Mert 
itt törvényszerűségek hatnak és érvényesülnek.

Nagyon jól tudjuk, ez a gyászos korszak, melyben most szen
vedünk, csak a mi megpróbáltatásunkra van. Most vagy elégünk 
a poklok tűzében és lesz minden a mi magyar volt, por és hamuvá, 
vagy kiég belőlünk minden salak és a magyar nemzet meglisz- 
tultan s megdicsőülíen halad uj glóriás századok felé.

A feltámadásnak ezt a megingathatatlan hitét ojísáíok a kis
dedek fogékony szívébe és meglássátok, akkor ez a szörnyen 
megtépázott évrezredes magyar tölgy ismét kihajt és csattogjon 
villám, zúgjon a vihar, — ágait ismét büszkén emeli ég felé — 
s mi boldogan pihenhetünk meg lombsátora alatt.

Akik pedig egyre azt hajtogatják: „rajtunk már csak csodák 
segíthetnek“ — azoknak azt mondom; nyissák ki szemüket, 
tekintsenek körül és tanúi lehetnek egy újabb mirákulumnak.
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Láthatják: nekünk nem keleten kel a nap! Ex o c c i d e n t e  
l ux!  Hiszen már ott dereng a trianoni ég peremén a magyar 
feltámadás hajnala! — — -----------

A feltámadás bizonyosságának tudata adjon nektek erőt és 
kitartást egyházépítő és honmentő munkásságtokhoz !"

*

Az elnöki jelentésből a következő részeket emeljük ki Első
ben a hangulatos bevezetést, melyben elnök az évekkel ezelőtti 
súlyos betegségére céloz.

Szívünk hangszerén megcsendül néha egy nehezen meg
megmozdítható húr, de ha az emlékek vihara végig robog rajta : 
akkor hosszan, mélyen, lélekbe markolóan és csodálatos dina
mikai szépséggel zeng tovább. Egy ilyen húrnak rezgését hallom 
én is most szívemben. Évvekkel ezelőtt a ti bizalmatok egy test
ben összetört roncsot ültetett az elnöki székbe s midőn most 
befelé hallgatva ezen emlékeim felajzotta húr zenéjében gyönyör
ködöm, egyúttal hálát rebegek a Gondviselésnek azért, hogy eddig 
elvezetett és képessé tett hivatásom betöltésére. Teher alatt nő 
a pálma. Talán a felelőség érzetének terhe növelte bennem is 
az ellenállás erejét s azért tudtam visszahódítani életkedvemmel 
együtt munkakedvemet is.

Hogy miként töltöttem be hivatásomat, annak elbírálása nem 
tartozik rám. Csak azt tudom, hogy becsületes szándékomat 
mindig a kartársi szeretet irányította. Hogy nagy eredményekre 
nem tudok rámutatni, az nem annyira igyekezetemen múlott, mint 
inkább a mostoha körülményeken. Azt azonban mégis megálla
píthatjuk, ha csigalassúsággal bár, de valamivel mégis csak 
előbbre jutottunk s hogy egy szebb és jobb tanítói jövőnek funda- 
mentomát sikerült leraknunk s hogy most már felfelé Ívelő pályán
kon megállás nincs, csak emelkedés van. így többek közt fenn
tartás nélkül el kell ismernünk, hogy egyházi hátóságunkhoz 
való viszonynnk bensőség és őszinteség tekintetében egyre erő
södik. Az Űr szőllőjének munkásai igazi megértéssel közelednek 
egymáshoz és mindjobban düledeznek a rideg válaszíófalak és 
mindjobban tudatára ébredünk a közös vállvetett munka szük
séges voltának, előnyének, áldásának és értékének. S ha az egy
házkormányzat terén még nem érvényesülünk oly mértékben, 
mint ahogy számarányunk és hivatásunk jelentősége folytán 
érvényesülnünk kellene, s ha néhány harmóniát rontó disszonáns 
hang bele is vegyül néha a tiszta összangba, azért a megnyilat
kozó jóindulatot egyházunk vezértényezőitől el nem vitathatjuk 
és megvan minden reményünk ahhoz, hogy a zsinati bizottság 
elé terjesztett jogos kívánságainkat teljesíteni fogja.

*

Ha futó pillantást vetünk az elmúlt egyesületi évnek legszem- 
beszökőbb eseményeire, akkor elsősorban rá kell mutatnunk 
azokra az akciókra, melyeket a mi iniciativánkra, a közösen érzett 
sérelmeink megszüntetése céljából a Tanítószövetség indítóik
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Kívánságunkra a Magyarországi Tanítóegyesületek Szövetségének 
elnöke, Rákos István, a múlt ősszel összehívta elébb a Vezérlő
bizottságot s egy hétre rá a Szövetségtanácsot a kántortanííók 
sérelmeinek tárgyalása céljából s azért, hogy a képviselőválasz
tás előtti idő okos felhasználásával, a kormány tagjait és képvi
selőjelölteket a sérelmek eltüntetésére vonatkozólag kötelező 
nyilatkozattételre bírjuk. Akciónk, sajna, nem járt a várt ered
ménnyel, de mi megtettük, amit tennünk kellett s lelkiismeretűn
ket nem terheli a mulasztás vádja. Ugyancsak a mi kívánságunkra 
intézett a Vezérlőbizoltság a kultusztárca költségvetési vitája al
kalmával memorandumot a kormány és a képviselőház összes 
tagjaihoz, melyben a három évi várakozással visszavetett, tehát 
legérzékenyebben sújtott kartársakon esett sérelem eliminálását 
követelte. Látni való ezekből, hogy mi függetlenségünk sértetlen 
megóvása mellett, el tudunk helyezkedni a Tanítószövetség keretei 
közt, s hogy mint annak egyik éltető, komoly súllyal biró eleme, 
akaratunknak ott érvényt is szerezhetünk s annak irányításába 
befolyhatunk. Mi tehát minden hátsó gondolat és szeparisztikus 
törekvés nélkül, hűséges ragaszkodással támogathatjuk az egy 
táborba tömörített tanítóságnak ezen legtökéletesebb intézményét, 
annak kivételes erényekkel ékeskedő, bölcs vezérével, Rákos 
Istvánnal egyetemben.

Ezzel kapcsolatban egy bántó jelenségre kell rámutatnom. 
Hogy még mindig a régi, megdohosodott szellem kísért jó egy 
néhány koponyában és a tanítóságot nem becsülik hivatása jelen
tőségének megfelelően, arra eklatáns példát nyújt a Szövetség 
köztiszteletnek örvendő és nagyrabecsült elnökének esete is. A 
felsőház életrehivásakor az ország össztanítósága azzal a kére
lemmel fordult a magyar kormányhoz, juttasson a legmagasabb 
tanácskozó testületben egy tanító tagja révén, neki is képviseletet 
s egyhangú határozattal Rákos Istvánt ajánlotta. A kormány azon
ban kérelmünket figyelemre nem méltatta, de kereskedőknek, 
iparosoknak, kisgazdáknak, sőt még két kézi munkásoknak (— 
egy vasmegyei napszámosnak) is juttatott helyet a felső házban. 
Nyilván azért, mert ezen kategóriák műveltségét, tudását, teljesít
ményeit többre becsüli a mienknél! Vagy nincs az a társadalmi 
osztály, melyet legmagasabb helyről kormány —, vagy kormány
főtanácsosi címmel ki nem tüntettek volna. Egy egész csomó 
négy polgárit végzett, másoló segédhivatali főnököt, egy sereg 
szabót, susztert, szatócsot, gabona-, tőzsde- és marhabizományost 
díszítettek fel e címmel, (úgy látszik magasabb rendű szolgála
taikért), — de a tanítóságot következetesen mellőzik. — Csak 
úgy lehet, hogy a felsoroltak munkateljesítményét magasabbra 
értékelik, a mi jelentéktelen honmentő, egyházépítő munkánknál.

Isten látja lelkünket, — nem a kitüntetés meg nem adása 
fáj nekünk, nem az bánt bennünket, hanem az háborít fel, hogy 
akkor, amikor Hegedűs Lóránt szerint, a kormányíanácsosság 
nálunk már nem is cím, hanem á l l a p o t :  tanítónak még akkor 
is sokalják!

*
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Tekintettel arra, hogy egy év óta a magyar tanítóság anyagi 
helyzetében semmi változás nem történt, sőt a folyton emelkedő 
drágaság a tanítói státust a legnehezebb életkörülmények elé 
állította: a magyar tanítóság anyagi helyzetének megjavítása érde
kében, az eddig kifejezésre juttatott kívánságok fenntartásával, 
egy újabb, célravezető mozgalomnak megindítását tartja szüksé
gesnek. Mi idézte elő mostani, tarthatatlan helyzetünket? Finánc
politikánk, melynek mi vagyunk kísérleti nyulai. Én nem mondom, 
hogy a pénzügyminiszter úr nem tudta akkor, hogy mit csinál, 
mikor a pengő szorzószámát 12,500 K-ban és nem 10,000 K-ban 
állapította meg. Fel sem tételezem, hogy nem tudta volna, hogy 
pengőjének nem lesz nagyobb vevő értéke, mint a 10,000 papír- 
koronát érő osztrák schillingé. A miniszter úgy tett, mint a A'lennyei 
birodalom egykori nagyhatalmú császárja, aki kiadta a rendeletet 
télvíz idején: „Most nyár van!“ És minden hűséges kínai alatt
valónak el kellett hinnie, hogy nyár van és fejvesztés terhe mel
lett, szalmakalapot kellett bigyesztenie a feje búbjára. A miniszter 
úr kiadja a rendeletet, hogy a pengője 12,500 koronát ér. De a 
kereskedők, hentesek, piaci kofák nem kínai alattvalók és nem 
hiszik el, hogy annyit ér, hanem azért a portékáért, amelyért előbb 
10,000 koronát kértek, most pengőt fizettetnek maguknak. Nekünk 
tehát már a rendelet hatályba léptekor 2,500 koronával drágábban 
kellett megfizetnünk a 10,000 koronás portékát. A miniszter tehát 
mesterséges drágulást idézett elő. Lássunk egy példát! Egy tiszt
viselő, aki a VII. fizetési osztály 2-ik fokozatában van, a pengő 
forgalomba hozatala előtt, 4.150,000 koronát kapott havonként. 
A tizesrendszer alapján, vagyis a megállapodott és kialakult érték
számítás szerint, 415 pengőt kellene kapnia és kap 339-t. Tehát 
76 pengővel, vagyis havi 850,000 koronával kevesebbet, mint 
amennyi járna neki. Mit jelent ez ? Csak annyit, hogy a miniszter
fizetésünket csekély 25'7„'kal leszállította.

*
A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus azért maradt el, mivel 

a vezetőség szerint nem volt oly mértékben előkészítve, mely 
nivós lefolyását biztosította volna. De volt annak más oka is. 
1600 jelentkező tanárral szemben, alig mozdult meg néhány száz 
tanító. Tehát már közönyünk és fagypontra sülyedt érdeklődésünk 
is tette tanácsossá a kongresszus kitolását a jövő évre.

E kongresszustól várja a tanítóság sok szép tervének valóra 
váltását, jövőjének megalapozását. Ott áll homloktérben a tanítók 
főiskolai képzésének kérdése. Tudjuk, sokan ellenzik és akik 
ellenzik szenvedélyesen agitálnak ellene és szervezkednek a terv 
elgáncsolására. Kérdem, szabad-e ezt közömbös szemmel néz
nünk, szabad-e távol maradnunk akkor, amikor egy szebb és 
boldogabb jövő alapkőletételéről van szó? Magunkra vehetjtik-e 
annak ódiumát, hogy sírásóivá lettünk az utánunk következő 
tanítónemzedék boldogulásának ?

Nem, ennek nem szabad megtörténnie! Nekünk evangélikus 
tanítóknak teljes számban kell felvonulnunk és olyan készült-
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seggel megjelennünk, mely méltó múltúnkhoz és nevünkhöz. A 
jövő kéri számon tőlünk magatartásunkat és cselekedeteinket. 
Ne felejtsük: mindent el kell követnünk, hogy szavunk döntő 
súllyal essen a mérleg serpenyőjébe!

*

Statisztikai hiteles adatok szerint, a fetettünk elvonult vérzi
vatarban evangélikus egyházunk tagjai hozták a legnagyobb áldo
zatot és valamennyi társadalmi osztály közt a leg- és legsúlyo
sabbat, az evang. tanítóság. Ennek legbeszédesebb tanúja az a 
tény, hogy még olyan kis intézet is, mint a soproni evang. tanító
képző, ez ország csonka területéről is 48 hősi halottját kénytelen 
siratni, S ha mi ma fájdalmas büszkeséggel mutatunk rá és 
dagadó kebellel valljuk, hogy elöl jártunk ott, ahol a halál volt 
a partner és az élet a betét, — még sem kérkedünk vele, mert 
természetesnek találjuk, hogy akkor, amidőn a hon a legsúlyo
sabb áldozatot követeli fiaitól: az evangélikus tanító heroikus 
lélekkel az elsők sorába álljon és zokszó nélkül tegye fel párolgó 
szivét a haza oltárára és kiengesztelje vele a nemzetrontó sötét 
végzetet. — Ezért nem várunk külön elismerést, de kétszeresen 
fáj nekünk, hogy akkor amikor lobogó hazaszeretetünknek oly 
kétségbevonhatatlan jeleit adtuk, a politikai megbizhatlanság 
sötét árnyéka kísér bennünket még most is és csak azért, mivel 
néhány megtévelyedett társunk —, aki keservesen megbűnhődött 
érte —, a beszámííhaíatlanság egy gyenge percében, a kommu
nizmus mákonyától elszédült.*)

Az uj tanterv kérdése valóságos tengeri kígyóvá nőtt. Azt a 
folyóiratunkban tett Ígéretet, (hogy még augusztus folyamán meg
jelentetjük) — sok minden oknál fogva, nem tudtuk beváltani. 
Lahmann irt az osztatlan népiskolák számára egy igen kiváló 
tantervet, de azt véleményadás céljából be kellett küldeni a három 
íanítóképző-intézeti igazgatóságnak és azután a püspök nraknak.

'  A kézirat Miskolcon hat hétig rostokolt. Ezt az időt vettem mér
tékegységnek (mert valószínűleg annyi ideig tartották volna vissza 
mindenütt), — tehát 42 hét múlva, vagyis november táján kaptam 
volna kézhez és még csak a divergáló vélemények egyeztetése 
után adhattuk volna nyomdába. Az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
azért okosabbnak vélte a döntést elhalasztani addig, mig a vallás 
és közoktatásügyi miniszter úr által ez évi december 31-re kitűzött 
terminus letelik és a tanügyi kormány a beérkezett észrevételek 
alapján tantervét átalakíttatja és a részletes utasítást is hozzá 
megiratja. Megjelenése után egyházi hatóságunk nyomban elké
szítteti és kiadja majd a tantervet iskoláink számára is.

M. S.

*, Az e g y e te m e s  egyh áz  k ö z g y ű lé se  te ljes  m e g ér tésse l honorálta  m o st a ta n ító sá g  
k ív á n sá g á t é s  törölte  azt a pontot, m ely  a pályázó tan ítótó l a kom m ün alatti 
m agatartást ig a zo ló  h a tó sá g i b izon yítván y  m e llé k e lé sé t  k ö v ete lte .
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Előadás egy szülői értekezleten.
Tartotta: Krug Lajos,

(Vége).

Pedig jó kis fiú lehet és talán nem is gondolja, hogy rosszat tett 
és most már neki is fáj, hogy megtette és talán szívesen jóvá 
tenné hibáját, ha tudná hogyan? Fiúk segítsünk rajta! De csi
náljuk úgy, hogy senki se tudja meg soha, de sohasem, hogy 
ki volt, — ne szégyelje magát azért, hogy egyszer gyenge volt 
és megbotlott. Akarjátok? (Mind akarta). Látom derék, jó fiúk 
vagytok mindnyájan! Mig ezeket mondtam, a fiú, akiről majdnem 
biztosra vettem, hogy az ő enyves kezén ragadt meg a bankó, 
nagyon elkezdett fészkelődni és egyre színét változtatta. Arca a 
legbensőbb nyugtalanságot árulta el, szinte leolvashattam róla 
a nagy lelki tusát, melyet önmagával vív. — Kiadtam a következő 
utasítást: Figyeljetek gyerekek! Senkinek sem szabad hátranézni, 
vagy hátrafordulni. Aki azt teszi, arról majd azt gondolom, hogy 
ő a bűnös Én is hátat fordítok! Most pedig egyenként és kivé
tel nélkül mindenki körüljárja az osztályt és ha a hátulsó üres 
pad mellett elmentek, nyúljon mindegyitek a padba, mintha bele 
tenne valamit, mintha ő tenné bele a pénzt és menjen aztán a 
helyére vissza. Minden úgy történt, ahogy mondottam. Mikor az 
utolsó is visszaült a helyére, megfordultam én is és azt mond
tam: „No Miska fiam eredj oda, a padban van a pénzed.“

És ott volt!
Nem mondhatom, mit éreztem akkor! A magasztos pillanat 

hatása alatt könnyek szöktek a szemembe és mikor körülnéztem 
egy boldogan, megkönnyebiilten mosolygó gyermekarc fordult 
felém egy oly megható kifejezésével a legbensőbb hálának, hogy 
magamhoz szerettem volna ölelni. De látszott az összes gyer
mekeken, hogy érzik, hogy valami rendkívüli, valami nagyszerű 
esemény színhelye volt most az osztály. Néhányan önkéntelenül 
oda fordultak az ajtó felé. Talán látták, mint szökik ki azon a 
kísértő ?

Oly felemelő, boldog érzéssel talán még sohasem távoztam 
az iskolából, mint akkor.

De kérdem: az én édes, felejthetetlen jó barátom tanácsá
nak megfogadása nélkül részesültem volna-e ezen Dárius kincsé
vel felérő megbecsülhetetlen nagy jutalomban?

És most ezzel kapcsolatosan hadd mondjak el hamarosan 
még egyet-mást az iskolában folyó munkáról is.

Bámulalos, hogy hány orvos és tanító van ezen a világon! 
Mert csak roszullétről kell panaszkodni egy kicsit és mindenki 
tud már biztos hatású szert betegségünk ellen és a tanításhoz 
mindenki ért, úgyebár? Ebből a mindentudásból származik azután 
a mi munkánknak lefokozása, értékének leszállítása. És aztán 
milyen munka is az, ha az ember legfeljebb 4—5 órán át dolgo
zik, mikor a szegény gyári munkás 8—10, a napszámos meg
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több, a gazda pedig aratás idején 16 órán át is görnyed és izzad. 
A kereskedő és iparos is jóval több ideig kénytelen permanen- 
ciában maradni, mint a tanító Mindenki az óraszámhoz, nem pe
dig a teljesítményhez méri a munka értékét. De hadd mutassak 
rá egy kis tévedésre. Elismerem, hogy minden becsületes foglal
kozás fáradtsággal jár, teherrel jár. Nagyon helyesen mondja a 
német példabeszéd: Ein jeder Stand hat seine Freude, ein jeder 
Stand hat seine Last.

A be nem avatottak nem is sejtik, hogy mi kell ahhoz, 
hogy egy lelkiismeretes tanító csak egy órai anyagot is elvé
gezhessen. El sem hiszik, hogy a tanítói munkának voltaké- 
pen már csak könnyebb része pereg le a tanteremben, a nehe
zebbiket talán otthon végzi a tanító az íróasztala mellett, 
amikor előkészül, amikor az anyagot rendezi, a közlés módját, 
menetét elgondolja. Sok előtanulmány, szünet nélküli tanulás, el
mélyedés, a szakirodalomba való behatolás és végtelen ügysze
retet kell ahhoz, hogy csak egy napra kiszabott munkánkat úgy 
végezhessük, hogy azon áldás legyen. Ha azonban csak magát 
a puszta tanítást is vesszük összehasonlításunk alapjául, akkor 
is kénytelenek vagyunk azt állítani, hogy ez maga is kimerítőbb, 
mint akármilyen más foglalkozás, ahol az agynak felfokozott 
működése, az idegek legmagasabb feszültsége, az összes lelki 
tehetségek teljes lekötöttsége nem szükséges oly mértékben, 
mint nálunk. Az izommunka fáradalmait kisebb-nagyobb szüne
teléssel kipihenhetjük, de az agyongyötört agysejtek és ideg- 
ducokét nem. Tapasztalásból beszélek. Teljes anyagi letörésünk 
arra kényszerített bennünket, hogy éveken át a nyári szünidőben 
olyan munkát vállaljunk, amely már szokaílanságánál és gyakor
latlanságunknál fogva, valóban nehezünkre esett. Fát döntöttünk 
kint az erdőben, hogy legyen téli tüzelőnk és volt köztünk egy 
70 éves kartárs is. Nap-nap után cipeltük a bozóton át a kidön- 
tötí törzseket, fűrészeltünk, vágtunk kora reggeltől késő estig, 
csináltuk a rőzséket, összehordtuk és felraktuk a dorongokat, szó
val végeztük mindazt, amit egy rendes favágó végez. Az embe
rek eleinte nevetgéltek rajtunk és esett közbe-közbe egy gúnyos 
megjegyzés is. „Úgy kell nekik, hadd lássák, mi a munka!“ Mi 
szó nélkül tovább dolgoztunk és később már sajnálkoztak és 
csodálkoztak azon, hogy mi hogy bírjuk ezt a nehéz munkát! 
Egy tűzről pattant menyecske egyszer megállóit az utón és 
nézte, mit csinálunk? Én akkor épen egy fatörzset húztam ki, 
nagy erőlködéssel, a bozótból. Erősen tűzött a nap, csurgóit 
rólam a verejték és ziháltam. Csak megszólalt a menyecske: 
„Bácsi, hallja, maga nagy bolond, hogy így kínlódik, jöjjön 
velem smuglerozni (csempészni), meglássa egy nap alatt 
tízszer többet keres, mint itt és nem fárad el!" Én persze nem 
hajlottam Éva lányának csábítására és tovább döntögettem a fá
jót. Mondhatom nehezemre esett és elfáradtam igen sokszor, de 
azért soha még csak megközelítőleg sem éreztem azt a teljes 
kimerülést, mint akkor, mikor 4—5 órai tanítás után osztályom-
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bői távoztam. És megvagyok arról győződve, hogy ugyanazt valla- 
nák azok is, akik minket csak egy napig is helyettesítenének és 
ugyanazt a munkát ugyanazzal az előkészülettel végeznék, mint 
mi. Én már próbára tettem egyszer egy hitetlen Tamást. Csak 
egy félnapig volt a gyerekek közt. Az arca égett a szeme szik
rázott a amikor kijött és mikor kérdeztem mint Ízlett, csak 
annyit mondott: „Inkább fát vágni és követ íalicskázni egész 
nap!“ Hát így áll a dolog! Amint sok ember egy óra alatt többet 
végez, mint más egy hét alatt, úgy folyik, már egyes hivatások 
természetéből is, hogy rövidebbre szabott idő alatt többet, nehe
zebbet, értékesebbet kell produkálniok, mint másoknak és azt 
mérővesszövel Összehasonlítani, vagy ellenőrizni nem lehet.

Ebből nemde az következik, ne szóljuk le, ne kicsinyeljük 
le az egyes foglalkozási ágak szerint folyó munkát, hanem tart
suk kölcsönös tiszteletben, mert ezzel csak a lelkek harmóniá
ját mozdítjuk elő.

Mélyen tisztelt Hallgatóim! Előadásom végére értem. Befeje
zésül is csak azt mondhatom, amivel a mai értekezletet bevezet
tem. Ha igazán benső kapcsolatot akarunk teremteni a szülői 
ház és az iskola közt, akkor bizalommal kell egymáshoz köze
lednünk és mindenek előtt ő s z i n t é k n e k  kell lennünk. Ennek 
azt hiszem jelét adtam én is azzal, hogy semmit sem szépítve, 
oly intim dolgokat is mondtam el, amelyekről hallgathattam 
volna, — de nem tettem, mert erős meggyőződésem, hogy a ne
velés két fontos faktora összekapcsolásának, áldásos, egymást 
kiegészítő, támogató együttműködésének két alappillére: a biza
lom és őszinteség!

Szabadítsuk ki szívünk börtönéből e két láncra vert erényt 
és nemsokára példás nemzedéken pihen meg tekintetünk, a szü
lők és iskola osztatlan örömére, egyházunk és hazánk jövendő 
boldogságára!

Egyesületi élet.
1. Az Országos Ág. H Ev. Tanítóegyesület közgyűlése.

Október hó 24-én délelőtt 9 órakor Budapesten az ev. egy
házközség dísztermében tartotta az Országos Ag. H. Ev. Tanító- 
egyesület ezévi közgyűlését. Messze vidékről, a trianoni határok
ról, a Dunántúlról, az áldott Alföld evangélikus gócpontjáról 
sietelt a fővárosba az ev. tanítóság, hogy legfontosabb tanügyi 
és egyesületi kérdéseit egyaránt megvitassa. Krug Lajos, az 
egyesület közszeretetben álló elnöke, ki szinte már fogalom az 
ev. tanítóság előtt, ki még sudár, szálas termetével is szinte a 
tanítói közcélok küzdelmében mindig a magasabb, nemes célok 
felé törekvő és a nyílegyenes utón járó. megalkuvást nem ismerő 
közéleti férfiút szimbolizálja, emelkedett hangon adott kifejezést 
megnyitó beszédében annak a megilletődésnek, amely lelkét 
eltölti akkor, amidőn itt, ebben a szinte történelmi jelentőségű
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teremben nyithatja meg az ev. tanítóság tanácskozását, ahonnan 
ev. egyházi szervezetünk legmagasabb fóruma: az Egyetemes 
Egyház közgyűlése irányítja Csonkamagyarország evangélikus 
egyházi életét. Megnyitóbeszédének hangja talán ott volt legma- 
gasztosultabb s legemelkedettebb, ahol a Rothermere akcióra 
irányítva a közgyűlés figyelmét kitartásra, erős evangélikus nem
zeti szellemű nevelő-oktatói munkára szólította íanítótársait, hogy 
sasfiakat nevelve már most, amikor ugylátszik pirkad a hajnal, 
készüljünk arrra a nagy napra, amikor újra nagy és boldog lesz 
Magyarország.

A kegyelet adóját rótta le azután a közgyűlés, amidőn fel
állva végighallgatta a világháborúban hősi halált halt ev. tanítók 
névsorának felolvasását.

Az ezután előterjeztett elnöki jelentés részletesen foglalkozott 
az össztanítóságot érintő kérdésekkel és az evang. tanítóság 
külön belső ügyeivel. Ennek előterjesztése közben érkezett meg 
a közgyűlésre Kapi Béla püspök, kit Krug Lajos melegen üdvö
zölt, utalva arra az ideális kapcsolatra, ami a főpásztor és Dunán
túl ev. tanítósága között fennáll. Kapi püspök válaszában meg
köszönve az üdvözlést, kifejtette, hogy könnyű meghitt viszony
ban lenni azzal a tanítói karral, amelyik követi a tanító ideáljait. 
Eljött ide hogy az ev. tanítósággal érzett lelki közösségét ezzel 
is dokumentálja s a közgyűlés munkájára Isten áldását kérje. 
Melegen üdvözölte Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanárt, az Egye
temes Tanügyi Bizottság elnökét, ki válaszában lelkes szavakkal 
tett bizonyságot a tanítóság munkája iránti elismeréséről s egyben 
tolmácsolta a megjelenésben akadálzozott egyetemes felügyelő, 
báró Radvánszky Albert üdvözlését is. Üdvözölte azután elnök 
az Országos Tanítószövetség illusztris elnökét: Rákos István kir. 
tanácsost, továbbá Kruttschnitt Antal és Blatniczky espereseket, 
kik mind a gyűlés folyamán érkeztek meg.

Nagy érdeklődés kisérte Major Samu szakonyi (Sopronm.) 
tanító gyakorlati tanítását, ki új irvaolvasási módszerével egy 
tanítási óra keretében 10 betűt ismertetett meg. A módszer játékos 
módon minden betüalakot kis játékból vezetve le és annak alak
jához rögzítve, bámulatos könnyűséggel ismerteti meg a betűket 
és rendkívül rövid idő aiatt ér el nagy eredményeket

Somogyi Béla körmendi ev. igazgató-tanító tartott azután 
szabad előadást az új Kapi-Papp-féle ev. elemi iskolai tanköny
vek bírálati szempontjáról. Előadása nyomán beterjesztett indít
ványát a könyvek gyakorlati bírálatra bocsátására vonatkozólag, 
a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadta, a tankönyveknek 
a Dunántúlra történt kötelező bevezetését helyeselte, de az egész 
országra való bevezetése pedagogai szempontok és az iskolák 
osztottságának és a helyi körülményeknek különböző volta miatt 
nem tartja kívánatosnak.

A fontosabb határozatok során a Bányai ehker. Tanítóegye- 
f. évi szép. 14-én tartott közgyűlésén elfogadott s Huszák József 
szentesi tanító utján előadott azon javaslatát, miszerint mondja
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ki az Ev. Tanítók Országos Egyesülete, hogy a tanítóságnak a 
népiskolai tanfelügyeletbe való szorosabb bevonása céljából az 
egész ország területére nézve egyöntetűen kívánja a népiskolai 
szakfelügyelői állások megszervezését, a közgyűlés elvben elfo
gadta s részletes tárgyalás végett, a javaslatot áttette az Egye
temes Tanügyi Bizottsághoz.

A közgyűlés Lehoízky Igor békésscsabai tanítónak az Evan
gélikus Népiskola anyagi fennállhatása és támogatása kérdésére 
nézve beterjesztett javaslatát elvben elfogadta azzal hogy felkéri 
az Egyetemes Tanügyi Bizottság utján az egyetemes közgyűlést, 
hogy az Egyetemes Egyház össziskoláira nézve az Evangélikus 
Népiskolára az előfizetést kötelezővé tegye.

Az Ev. Tanítók balatoni üdülőháza kérdésében felkéri a köz
gyűlés az Egy. Tan. Biz. utján az egyetemes közgyűlést, intézzen 
felhívást az összes egyházközségekhez az akció pénzbeli támo
gatására nézve s engedélyezze e célra egy műsoros Tanítónap 
tartását.

A közgyűlés köszönettel vette át Tölnay Pál nyíregyházai 
ev. tanító tankönyveit bizományba 9500 P értékben, amelynek 
felét az Orsz. Ev Tanítóegyesületnek engedte át a szerző. Elha
tározta továbbá, hogy a következő évi közgyűlésre mindenkinek 
névszerinti meghívót küldet ki, az elnök féláru utazási kedvezményt 
eszközöl ki, továbbá Pataki János indítványára Kossuth Lajos 
budapesti szobrának leleplezésénél küldöttségileg képviselteti 
magát és a szoborra koszorút hetyez. Az Evangélikus Népiskola 
szerkesztője mellé minden egyházkerület sajtóbizottsági tagokat 
választ.

Kiszely János indítványára elhatározta, hogy ajánlja az ev. 
tanítóságnak a kántorképző és slöjd tanfolyamon való részvételt. 
Elfogadtatott a pénztári jelentés, a felmentvény Kiszely Jánosnak 
megadatott. A közgyűlés a jogi pályára távozott dr. Steiger 
Imre helyett, az orsz. egyesületi íikári állásra Somogyi Béla 
körmendi ev. igazgató-tanítót, a megüresedett jegyzői állásra 
Hrabroszky Mihály békéscsabai ev. tanítót választotta meg.

A mindvégig emelkedett színvonalú gyűlés Krug elnök záró
szavaival és a Himnusz eléneklésével délután két órakor véget ért.

Körmend, 1927. évi október hó 26. S o m o g y i  Béla
titkár.

2. A Bányakerületi égőst. hitv. evang. Tanítóegyesület
szepí. 14.-én Budapesten az egyetemes egyház Üllői-úti házának 
tanácstermében tartotta meg ez évi közgyűlését, melyen a kerület 
minden részéből egybegyűlt tanítók nagy számban vettek részt.

A közgyűlés előtt tartott istentiszteleten dr. Kirchknopf Gusztáv 
kerületi központi lelkész Lukács evangélioma X. 33. alapján tar
tott hitépílő szónoklatában az Ige erejével szentelte meg a tanács
kozást.

Uhrín Károly elnök a megjelent vendégeket, hittestvéreket s 
kartársakaf üdvözölve, lelkes megnyitó beszédében hálával emlé-
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kezet meg Rothermere lord nagyarányú tevékenységéről, akinek 
a közgyűlés összes tagjai aláírásával ellátott üdvözlő iratot kül
dött. Azon reményét fejezte ki, hogy amint a mohácsi vész után 
volt, úgy Trianon után is lesz feltámadás!

Darida Károly titkár évi jelentésében ismertette a kerületi és 
az egyházmegyei tanítóegyesületek múlt évi működését s meg
állapította, hogy mindenütt tevékeny, áldozatkész munka folyik. 
Kegyelettel emlékezett meg a múlt évi közgyűlés óta elkunyt 
kartársakról.

Kiszely János ceglédi tanító az üdülőház megvételére vonat
kozó jelentését adta elő. A közgyűlés az üdülőház vételét foga
natosító bizottság tagjaiul Uhrin Károly, Kiszely János, és Rohoska 
Géza kartársakat választotta meg.

Délben dr. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága megnyi
totta a bányakerületi evang. népiskolák rajzkiállítását, melyet a 
közgyűlés összes tagjai megtekínteltek

Délután elnök az országos evang. tanítóegyesület közgyűlésén 
való tömeges megjelenésre szólította fel a kartársakat s beje
lentette, hogy dr. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága a mai 
közgyűlés céljaira ötszáz pengőt adományozott.

A tisztujítás megejtése után Frankó Mihály szarvasi tanító 
felolvasta „Valláserkölcsi nevelés“ c. evangéliomi hittel s lelkese
déssel készített dolgozatát, melyben kimutatla, hogy a lelki élet 
koronája a valláserkölcsi jellem. Ostorozta az általánosan űzött 
divathóbortot, az ocsmánv táncokat, az egyszerűségtől s takaré
kosságtól való eltérést és a mulatóhelyek, korcsmák zsúfoltságát. 
Hangsúlyozta, hogy a tanítás mellett a hitet, áhítatot is kell növel
nünk a gyermeki lelkekben. Az iskola nevelő munkájával össz
hangban a család, az egyház, a társadalom és az állam hassa
nak oda, hogy a valláserkölcsi nevelés célja elérhető legyen!

Stötzer Frigyes hódmezővásárhelyi tanító „Kézügyességek 
népiskolai tanítása“ c. előadásában kiemelte a kézimunka szív
nemesítő hatását s tanításának módszerét ismertette igen lebilin
cselő módon. Kis tanítványainak szebbnél szebb kézimunkáit a 
rajzkiállításon be is mutatta.

A pénztáros jelentése s a jövő évi költségvetés letárgyalása 
után Kiszely János javaslatára a közgyűlés az „Evangélikus 
Népiskola“ c. folyóiratunk terjedelmének s niveaujának emelése - 
céljából az elnököt felhatalmazta, hogy a pénztári maradványt a 
lap fenntartására fordítsa.

A közgyűlés elfogadta Lehotzky Igor békéscsabai tanító indít
ványát. mely szerint a kerületi és az egyházmegyei tanítóegyesü
letek eredményes működése érdekében szükséges, hogy ezen 
egyesületek mindegyik gyűlésén minden tanító részt vegyen. Az 
útiköltségeket az egyházközségek térítsék meg, még pedig az 
oda- és visszautazásnál a II. osztályra szóló vasúti jegy árát s 
10 P napidíját. Azon egyházközségek, melyek tanítójuk vasúti 
arcképes igazolványát megváltották, az útiköltségek megtérítésétől 
mentesítve vannak.
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Huszák József szentesi tanító felolvasta a tanítóknak az egy
házmegyei tanfelügyeletbe való bevonása s kitüntetése tárgyában 
benyújtott indítványát, melynek az országos közgyűlés elé leendő 
kidolgozását a közgyűlés egy e célra kiküldött bizottságra bízta.

A közgyűlés Tolnai Pál nyíregyházi és Molnár Imre orosházi 
tanítók kiváló tankönyveinek bevezetését pártolólag elfogadta.

A tárgysorozat befejeztével Uhrin Károly elnök a közgyűlést 
berekesztette, mely a „Hiszekegy“ eléneklésével véget ért.

A tanítói gyűléssel kapcsolatban, mint fentebb jeleztük, 
az egyesület rajzkiállítást rendezett az egyházkerület összes 
elemi iskoláinak bevonásával a Deák-téri tanintézet termeiben. 
A hódmezővásárhelyi hat osztályú osztatlan iskola mód
szeres rajzai és kézimunka anyaga Stötzer Frigyes taní
tónak kiváló szakértelmét dicsérik. Uhrin Károly, igazgató
V. VI. osztályának rajzai úgy megrajzolásban, mint szí
nezésben a kiállítás egyik legszebb csoportját alkották. Az iskola 
rajztanítója Kozsuch István volt. Molnár János osztályából egy 
kiemelkedő talentum, mondhatni gyermekművész, a 12 éves Liker 
Klaudia tűnt ki. Olajfestményei, aquarelljei szenzációsak voltak. 
Gálik János tanítónak, a kiállítás egyik rendezőjének III.—IV. 
osztályában egy gondosan kidolgozott tanmenetet láthattunk; fel
tűntek még igen szép mintaírásai is. Darida Károly tanító III.—IV. 
osztályú, módszeresen megrajzoltatott meneteiben, az ecsetgya
korlatok váltak ki. A, legértékesebb — kivitelben változatos, mód
szeres anyagot a békéscsaba-kereki tanyai hatosztályű osztatlan 
iskola mutatta be. Az egész évi fokozatos tanmenetbe szépen 
illeszkedett be a magyar motívumok szines csoportja. Az elemi 
iskolai rajztanítás végső célját képező önálló tervezést csak a 
kereki iskola mutatta be. A feltűnést keltő gyermekrajzok Hra- 
bovszky Mihály tanító (kinek „Új módszer a magyar motívumok 
tanításához“ című vezérkönyve rövidesen megjelenik) — mód
szerének helyességéről tanúskodnak. Csak a legnagyobb elis
merés hangján szólhatunk Hugyecz György, Gálik Pál, Milyó János 
tanyai tanítók iskolarajzairól, valamint a szarvasi és orosházi 
iskolák e téren bemutatott eredményeiről.

Dr. Raffay Sándor püspök rendeletére a nagyon tanulságos 
és felette értékes kiállítást az egyesület az egyetemes közgyűlés 
alkalmával megismételte és fényes sikert aratott.

L e h o t z k y  J á n o s .

3 A Dunántúli ág. h. ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület
szeptember 21-én Nagykanizsán, a református imaházban tartotta 
rendes évi közgyűlését, amelyen a szép számban megjelent tago
kon és érdeklődő vendégeken kívül Öméltósága, főtisztelendő 
Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felü
gyelő úr is részt vett.

Kr u g  L a j o s  elnöki megnyitójában plasztikus vonásokban 
ecsetelte a tanítóságra váró nagy feladatokat és meg is jelölte 
azokat az eszközöket, melyekkel célt érünk. Az elesett hősök
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iránt lerótt kegyeleti adónak bemutatása s a vendégek üdvözlése 
és Kapi Béla püspök úrnak klasszikusan szép viszontválasza 
után, következett elnöknek nagy koncepciójú évi jelentése. Ebben 
megemlékezett küzdelmeinkről, a sérelmeink eltüntetése céljából 
megindított összes mozgalmainkról, az egyházunkhoz való jog
viszonynak rendezésének szükségességéről, terveinkről, szóval 
nemcsak a múlt eseményeiről számolt be, hanem gazdag pro- 
grammoí is terjesztett a közgyűlés elé. Nyomában megindult a 
diszkusszió, mely sok fontos határozatot érlelt meg. Kiragadunk 
ezekből néhányat! Az egyházkerületi tanítóság végleg állást fog
lal az üdülőház létesítése mellett. Befizeti két éven át havi járu
lékait. Lemond a könyvárusításból befolyó százalékokról az üdü
lőház javára. Kéri az egyházkerületi hatóságot, hogy műsoros 
Tanítók Napját engedélyezzen az összes iskolákban, melynek 
jövedelme csak jóléti intézményeinkre legyen fordítható. Felkéri 
az összes egyházközségeket anyagi támogatásra. Belső kölcsön
nek felvételét határozza el. Kibocsát e célból 1000 darab 50 pen
gős részjegyet. Mindezek a határozatok egyértelmű akarattal és 
lelkes hangulatban hozattak meg.

A tárgysorozatnak kiemelkedő pontját képezte Somogyi Béla, 
körmendi igazgató-tanítónak szabad előadása: „Tankönyvbirálati 
szempontok a Kapi-Papp Olvasó- és Tankönyvek uj tanterv sze
rinti átdolgozásánál“ cimen. Éles logikával, érveinek ügyes cso
portosításával támasztotta alá mondani valóit és pártatlanságával, 
szaktudásával, ismereteinek mélységével nemcsak meggyőzte, 
hanem meg is hódította hallgatóságát.

A pénztáros jelentése és javaslatai után, a mindvégig magas 
szinten mozgó gyűlés, a magyar „Hiszekegy“ eléneklése után 
véget ért. K. J.

4. A Pestmegyei Felső Egyházmegyei Evang Tanítóegye
sület 1927. évi közgyűlését augusztus 15-én tartottuk meg Foton.

Megnyitójában Perényi Rezső elnökünk minden szava nemes 
szívének, költői lelkének mélyéből fakadt.

A nagy gonddal felépített megnyitó sok melegséget árasztó 
szavai után elnök a megjelent vedégeket üdvözölte.

Blatnitzky Pál főesperes válaszában örömmel hallottuk a 
a hivatalos megállapítást, miszerint a lelkész és tanító munkája 
annyira összeforr, hogy e kettős munkakört evang. egyházunk 
életében egymástól szétválasztani nem lehet. Öröménék ad kife
jezést a felett, hogy az evang. tanítóságot hivatása teljes magas
latán láthatja.

Uhrin Károlyt és Darida Károlyt is közénk hozta a 
messze távolból fáradtságot nem ismerő önfeláldozó készsé
gük, evangyélmi szeretetiik. Lelkes ovációval ünnepeltük őket.

Uhrin az ideálizmust ecsetelte, mely az evang. tanítót mindig 
oly erősen jellemzi. Szólt arról az egyházhoz való ragaszkodás
ról, mely állandóan megnyilatkozik ott, ahol evang. tanítók gyüle
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keznek össze. Az evang. tanítóság célját a protestáns öntudat
ban látja.

Simon Lajos nagy gyönyörűséget talál az evang. papság és 
tanítóság együttműködésében Örvend, hogy az ev. tanítók sorai
ból négyen (név szerint: Krug Lajos, Uhrin Károly Perényi Rezső 
és Darida Károly) országos viszonylatban is kimagaslanak a 
magyar tanítók közül, akik országos ügyekben is tevékeny részt 
vesznek. Lelkesen s lelkesítőleg beszélt a magyar tanítóság 
kitűzött, nagy céljairól.

Utána elnök tartotta meg évi beszámolóját. Élénk ecsetelés
sel vonúltatta el lelki szemeink előtt egyesületi életünk mozza
natait, tájékoztatott jóléti és sajtóügyünkről, lelkesen buzdítva 
ezek iránti kötelességeink teljesítésére. Mindnyájunkat eltöltő 
büszkeséggel említi fel Uhrin Károly kitüntetését, vitéz Szügyi 
Károly felavatását. A személyi változások után fájdalommal róttuk 
le a kegyelet adóját halottaink iránt. Ezek: Szuhovszki Béla, volt 
váczkisujfalusi kartárs, Szilárd János v domonyi lelkész, dékán, 
Kardos Sámuel maglódi nyug. ig. tanító és Kovácsy Kálmán 
rákospalotai lelkész Márton fia.

A kötelező tagsági díjakat közgyűlés egyhangúlag évi 12P-ben 
állapította meg.

Oravecz Ödön. az aszódi reálgimn. igazgatója a vezetése 
alatt álló kiváló iskola 160 éves tengődő múltját s jövőjét kör
vonalazta, kérve az ev. tanítóságot, hogy a kiválóan tehetséges 
ev. gyermekeket ne hagyja az eke szarva mellett elveszni, de 
mentse meg az egyház és haza számára középiskolai íovább- 
képeztetéssel.

Ezen felhívás után Reichel Lajos ikladi tanító tartotta meg 
előadását. Hogy mielőbb megérhessük az egységes éneklés ide
jét, egyházi énekünk és partitúránk egységessé tételét sürgette. 
Zeneesztetikai szempontból a vontatott, elnyújtott éneklés helyett 
a ritmikus, érzésteli éneklést ajánlja istentiszteleteink melegebbé, 
vonzóbbá tételére.

Közgyűlés ezen valóban égető kérdést több oldalról meg
vitatva,mint fontos javaslatot az esperességhez kívánta felterjeszteni.

A mi üdülőházunk ügyének fölkarolására minden tanítótestvér 
tevékenységét kérte — elnök.

Elhangzott még mind az a sok panasz és sérelem is, melyek 
általános, országos jellegűek.

Vajha e kis körben is megnyilatkozott sok nemes törekvés, 
heroikus küzdelem, édes vágy, magasztos cél mind testet ölt- 
hetne! . . .  ha nem volna pusztába kiáltó szó. . . ha meghallga
tásra, komoly megfontolásra találna! . . . mily szépen épülhetne, 
virulhatna akkor egyház és haza egyaránt!

R eichel L a jos ,  Ik la d
jegyző.



Eüangélihû Jsk̂ M̂hew. 
oluasóhönyvet használhat!!
K a p i — P a p p :  Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

II. osztálya számára.
K a p i —P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

III. osztálya számára.
K a p i— P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák

IV. osztálya számára.
K a p i —P a p p : Olvasókönyv az evangélikus elemi iskolák V— 

VI. osztálya és a továbbképző népiskola számára. 
K a p i — P a p p : Tankönyv az evangélikus elemi iskolák V—VI. 

osztálya és a továbbképző népiskola számára.
(E gyháztörténet, földrajz, történ elem , polgári jogok  és k ö te le s sé g e k , term é
szettan  é s  v eg y ta n , term észetrajz, gazd aságtan , háztartástan , h e ly es írá si é s  

n y e lv i m agyarázatok .)

Az evangélikus könyvek 
teljes sorozata megjelent.

A régi Kapi—Papp könyvek átdolgozását Kapi Béla püspök 
és Papp József tanitóképző-intézeti igazgató mellett az evan
gélikus népoktatás jeles gyakorlati munkásai végezték. Az 
eredeti olvasmányokat az evangélikus egyház kiválóságai, a 

hitélet, a tudomány és irodalom kitűnőségei Írták.
Minden egyes elado tt könyv árának 10%-át az O rszágos 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület pénztárába 
fizeti be a kiadóvállalat a „ Balatoni Üdülőház“ alapja javára

Franklin > Társulat, Magyar Irodalmi Intézet
Budapest, IV., Egyetem ucca 4.



A Magyarhoni Ev. Egyetemes Egyház
egyházi és iskolai Felügyelősége a kővet
kező népiskolai könyveket engedélyezte:

K a p i — P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák
11., 111. és IV. oszt. számára.

K a p i— P a p p :  Olvasókönyv az V—VI. oszt. és a tóvábbképző 
népiskolák számára.

K a p i — P a p p : Tankönyv az V —VI. oszt. és a továbbképző 
népiskolák számára.

K is s  J ózse f:  Falusi és tanyai iskolák olvasó- és tankönyve a
111., IV. és V—VI. oszt. A) évfolyam számára.

K o z m a  L á s z l ó — M ih á ly  Ferenc :
Pista és Juliska olvasókönyv a 11. osztálya számára. 
Tótfalu „ a 111. „ „
A hős honvéd fia „ a IV. „ „
Faragó-család „ az V. „
Faragó-család „ a VI. „ „

K o z m a  L á s z l ó — M ih á ly  F eren c—S z é k e ly  Á r p á á : Magyar nyelv
tani gyakorlókőnyv a 111, IV., V/Vl. oszt számára.

W e sze ly  Ö d ö n :  Magyar nyelvtani példatár a 111., IV. és V/Vl. 
oszt. számára.

K i s s — W a lte r :  Számtani és mértani példatár a 111., IV , V. és
VI. oszt. számára.

Több s z é k e s f ő v á r o s i  ta n í tó :  Számtan és mértan a 111, IV., V. 
VI. oszt. számára.

A n g y a l  J á n o s —Fekete J ó z s e f — G alla  E n d r e :  Ábécé és olvasó
könyv az I. oszt. számára.

D e z s ő  L i p ó t : Magyar ABC és olvasókönyv kisebbségi isk. számára. 
D e z s ő  L ip ó t :  Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv kisebb égi 

iskolák számára.
D e z s ő  L ip ó t :  Vezérkönyv a magy. beszédnek az idegenajku 

isk. való tanításához.
K e d v e s  M ik lós: Természettan és vegytan azV —VI. oszt. számára. 
T ibo ld i  J ó z s e f :  Énekeskönyv az osztott és osztatlan iskolák 

111—VI. oszt. számára.
A l v i n c z y —N a g y : Olvasó- és tankönyv önálló gazdasági és 

továbbképző fiúiskolák 1. oszt. számára.
H o rv á th  K á r o l y : Földrajz az osztott népiskolák IV., V., VI. 

oszt. számára.
H ü b n er  J ó z s e f  : A kisgazda könyve. Gyakorlati tankönyv az 

osztatlan iskolával kapcsolatos gazdasági továbbképző 
iskolák I. oszt. számára.

FranKlln-Társulat. Magyar irodalmi intézel
Budapest, IV., Egyetem ucca 4.



EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyház kerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ E L Ő FIZET ÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.
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X X X I I I .  ÉVFOLYAM 1 2 . SZÁM 
1927. ÉVI D E C E M B E R  HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 5, félévre 2*5 pengő

n ftrric -n o M W A L T E R  n y o m d a -r é m v é n y t á r s a s As , s o p r o n .



Szerkesztői üzenetek
Nagyon leköteleznének azok a kartársak, akik azt állítják, hogy üdülőhá

zunk számára kapnánk akárhány i n g y e n t e l k e t  is a Balaton mentén, — ha 
k o n k r é t u m o k k a l  állanának elő! Közöljék a címeket az elnökséggel, az a 
legnagyobb hálával fogadja és azonnal intézkedik a telkek birtokba vétele iránt. 
E téren tettünk már kísérletet, sajna eredménytelenül.

Homo. Köszönöm a lapra vonatkozókat. Mind helyes amit mondasz, de 
mindazon kívánságoknak csak akkor tudok megfelelni, ha a tollforgató kartársak 
segítségemre sietnek. Nem először szólítom fel a kartársakat, közöljenek velem 
minden személyi változást, vagy eseményt, mely a tanítóságot közelebbről érinti, 
de hiába! Felkértem őket, küldjék be a gyűléseken felolvasott dolgozatokat, — 
nem küldik! Mondják el sérelmeiket, — hát nem mondják. így tehát sok olyan 
közlemény nem láthat lapunkban napvilágot, mely közérdeklődésre számíthatna. 
A hivatkozott lapokat azonban nem fogadhatom el mintákul. Mint tudományos 
alapon álló szaklap vagyunk olyan nívón, mint akármelyik tekintélyes külföldi 
folyóirat. Yan módomban összehasoslítást tenni — és mondhatom, nincs okunk 
szégyenkezni.

A két hetenkénti megjelenés, kisebb terjedelemmel csak látszatra előnyösebb. 
Hidd el, nagyon mindegy azoknak, akik eddig sem törődtek velünk, hogy két
hetenként, vagy havonként jelenünk-e meg. Itt számításba kell venni azt is, hogy 
kétszeres kiadást okozna a lap kiállítása! Kétszer több fedőlap kellene; kétsze
res fűzés, a címszallagkészítés, posta- és szállítási költség annyira megterhelné 
a lapot, hogy nem prosperálhatna. Aztán fizikailag én sem bírnám.

U. K. Békéscsaba. Köszönöm szíves fáradozásodat. Sajnálom, hogy a 
sajtóbizottságba nem előbb külditek ki a tagokat. Nagyon számítottam már 
most is munkásságukra. A lap terjedelmére vonatkozólag csak annyit, hogy meg
egyeztem a nyomdával és most már nem csinálhatom vissza. Tehát újévtől fogva 
32 oldalon jelenünk meg. Legyen Isten áldása becsületes törekvésünkön.

Potyond. A részjegyek fizetésének módozatait teljesen a kartársakra 
bízzuk. Csak azt kérjük, hogy 1928 évi junius 1-ig fizessék be az egész össze
get. A részleteket szedje be egyesületük pénztárárosa havonként, — az egész 
összeget pedig junius első hetében küldje be országos egyesületünk pénztárosá
nak, Kiszely Jánosnak, Ceglédre.

Üdülőházunkra befolyt újabb összegek: Potyondi Zsigmond 19*92, 
Stötzer Frigyes 8 P, Csizmadia Mihály (névnapmegváltás címén) 3P92 P, Zatykó 
Mihály (névnapmegváltás) 9‘92 P, Hoffmann Károly 9*52 P, Kimer Gusztáv 
(százalék tankönyv után) 17-22 P, Szende Ernő (százalék irkák után) 4*28 P. 
tótkomlósi tant. 26 32 P, rákoskeresztúri tant. 49-88 P, szarvasi tant. 65*84 P, 
Bányai ev. egyházkerületi Tanítóegyesület adománya 355 P, Somogyi Béla 9-60 P, 
Bérces Lajos, Jeszenszky Margit, Sz.-né Krmann Anna, Krmann Erzsébet Balassa
gyarmat 38 32 P, Szilágyi Lajos 10 P, Kovácsics Jenő 9-92 P, Asbóth József 
(toásztmegváltás címén) i  P, Fanzler János 10 P, csanádalbeiti iskola 10 P, 
összesen eddig: 7914*76 P.
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Minden időknek legnagyobb magyarja.
És a mi evangélikus egyházunk adta őt a honnak! Soha el 

nem évülő dicsősége a mi egyházunknak, hogy Kossuth Lajost 
ó szülte és nevelte a nemzetnek. Elpusztultunk volna már régen, 
ha Kossuth Lajos nincsen. Ha az ö bátor keze ki nem feszíti a 
vitorlákat és fel nem fogja a nyugatról jövő kedvező szeleket, 
melyek felénk az emberiség örök törvényeit: a szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget hajtották, és ha ezek segélyével a 
nép összességének vállaira helyezett erőteljes állami szerkezet 
megalkotása által, az egész és egységes nemzet képződését és 
alkotásainak megvédését lehetővé nem tette volna. Századokat 
megelőző, előrevetett tekintete felismerte egyfelől az intézmények 
korhadtságát és az azokhoz szító előitéletes, nemzetrontó ragasz
kodást, — másfelől pedig az uralkodóház bizalmatlanságának 
kárhozatos hagyományait, azért tétovázás nélkül belenyúlt a sors 
kerekébe és megindította azt a küzdelmet, melyben a nemzet 
látszólag elbukott, de amely a népek itélőszéke előtt igaza mellett 
bizonyított,

Nem volt még e nemzetnek fia, ki érte annyit dolgozott, küz
dött és szenvedett volna, mint ő! Neki köszönheti Istennek e 
virágos kertje a tavaszt. Ő tette szabaddá a csörgő rabbilincsek, 
sóhajok és könnyek közt vergődő magyar földet. Általa lett a 
szolgából ember és az emberből honpolgár. Ő bocsátotta a gon
dolatot szárnyaszabadjára! — Ő szentelte fel a munkát, hogy 
mindenki által tisztelve, a köznek áldásforrásává legyen! Izzó 
szózata rázta fel a nemzetet halálos dermedtségéből. Alkotó ihlete 
szülte az eszmét, mutatta a végcélt és az egymást követő nem
zedékek útját a messze jövőbe. Ő gyűjtötte össze Mohács oldotta 
kévéjét és lángelméjének forrasztó műhelyében alakult át a ma
gyar nép egyetemes nemzetté. — Ő biztosította a népet illető 
fenséget, az önrendelkezés jogának megadása által és midőn a 
félvilág erre megrázkódott, emésztő, lobot vető szava feltámasz
totta az áléit nemzetet és varázsereje által lettek szürke semmik 
— és senkikből nagyszerű szervezők, hű segítő társak, hadverő 
seregek, győztes vezérek, — kik bírókra keltek a félvilággal és 
megvívták a népszabadság legfönségesebb csatáit!

így alkotta meg a magyar hérosz, a magyar nemzet legdi
csőbb époszáí és vezetése alatt élte át a magyar, talán legszebb 
hőskorát.

Ezzel pedig ösztönt adott a hivő nemzedékek lelkesedésének 
és a tettekre serkentő nemes szenvedélyeknek, melyek nélkül 
nincsen nemzeti lét!

És emelhetnek neki a hálás utódok most fényesebbnél fénye
sebb emlékszobrokat, egyik sem lesz nagyobb és maradandóbb, 
mint a minőt ő önmagának emelt S a szobor, melyet mesteri 
keze a konzervatív felfogás, előítéletek és maradiság alkalmatlan
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anyagából faragott: az a halottaiból feltámadott, viharvert, kegyet
lenül megtépázott, de folyton megujhodó Magyarország!

Nagy volt Kossuth Lajos élete, nagy volt a halála és nagyok 
tündöklő pályafutásának tanulságai.

Még életében látta hazáját mindig távolabb és távolabb ha
ladni az általa megépített biztos sziklaparttól, mint egy úszó 
szigetet. Látott egy új, szinpompás, de mérges vegetációt felbur- 
jánzani rajta; látta a csalóka jóllét Potemkin-palotáif; a közmű
velődés hivalgó propylaeumait; a hatalom terpeszkedő akropo- 
lisait; s mentül csillogóbb, káprázatosabb szinben látta a hazát —, 
annál messzebb tűnt el előle.

És ö akkor is megmutatta neki a délibábos képen át a jövőt; 
látta a rejtélyes jövő méhében a vajúdó kitöréseket, a nemzeti 
katasztrófát, melynek be kellett következnie. — Tudta, hogy a meg
áradt folyamot, gőgös cézári parancsszó visszafelé nem fordít
hatja! Xerxes korbácsütései a tengert le nem csitíthatják; a napot 
a trónusok Józsuái meg nem állíthatják; a fejlődés uíján meg- 
indúlt nemzeteket spanyol Fülöpök fel nem tartóztathatják.

A fejlődés örök törvényeinek bölcs ismerője előtt nincs titok! 
Hisz rendületlenül az általa elvetett magnak kikelésében s azért 
mondhatta joggal: „Ha eltemetnek, a Kossuth-név nagyobb lesz, 
mint valaha!“

Hiszen e név a haladás örök törvényeinek inkárnációja! És 
temessék bár a Cheopsz pirámisai alá és döntsék sirjára a Mont 
Everest hegytömegét: ő feltámad! És a magyar föld minden röge, 
minden hantja megmozdúl, — és a népszabadságnak minden 
legendái, a diadalmas vezérek fényes haditettei, a magyar faj 
minden dicsősége, a függetlenség és szabadság összes atribuíu- 
mai — mind ezen örök dicsfényben ragyogó, egyetlen névbe 
olvadnak bele : Kossuth Lajos !

Egyetlen más név nem tisztult annyira eszmévé, mint az övé, 
azért lett már életében fogalommá, azért tárgyaltak, mikor mint 
üldözött vad bolyongott hazátlanul, — nagyhatalmak vele, mert 
tudták, hogy nem emberrel, hanem gondolattal tárgyalnak. — 
Azért hódolnak emlékének ma azok is, akik vaksággal voltak 
terhelve, mert érzik, hogy az üdvözítő erő csak az általa hirde
tett igazságban van

Tanítótestvérek! Hódoljunk mi is a nagy szellemnek, Magyar- 
ország megváltójának! Ő volt e sorsverte nemzetnek legnagyobb 
tanítómestere! Azért valljuk nemcsak hitünk, de mesterségünk 
révén is a mienknek! Hozzánk állott legközelebb!

Azt mondják: minden magyar emberben van egy darab 
Kossuth Lajosból, — kell tehát, hogy bennünk is legyen ! Kossuth 
a felkelő nap! Forduljunk feléje alázatos hittel és bizó lélekkel 
s akkor az a babérkoszorú, melyet november 6-án emlékművére 
helyeztünk, nemcsak mélységes hódolatunknak szerény kifejezője 
lesz, hanem szent fogadalommá is magasztosul, mely némán 
bár, de örökké rá emlékeztet. Krug Lajos.
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Tanítók napja.
Novemberi számunkban már jeleztük, hogy egyházi hatósá

gunk jóléti intézményeink alátámasztására egy napot engedélye
zett nekünk, amelyen megfelelő műsor keretében propagandát 
csinálhatunk tervbe vett intézményeink mellett. E napnak jöve
delmét azután csakis jelzett célra fordíthatjuk.

Ha kedves kartársaim e nap jelentőségét igaz nagyságában 
értékelik és ennek hatása alatt cselekszenek, oly hatalmas erő
forrást nyitnak jóléti intézményeink számára, hogy ez már magá
ban is biztosítaná terveink testölíését.

Ismerjük evangélikus híveinknek fogékonyságát minden kul- 
turtörekvés iránt és szépet, jót szomjuhozó lelkületéí, mely csak 
annak áldozatkész támogatásában nyer kielégülést: könnyű lesz 
szórakoztató programm keretében híveinket ügyünknek meg
nyerni, — különösen faluhelyen.

A hosszú tél egyhangú éleífolyásába egy az iskola által ren
dezett ünnepély, vagy előadás mindig nagy vonzerőt gyakorol 
népünkre. Szerény belépődíj mellett nagy összegek gyűlhetnek 
össze.

Ha kedves kartársaink egy kis fáradtságot vesznek maguknak 
és betanítják e célra Szende Ernő nagyhatású ifjúsági szinjá- 
tékát, akkor a közönség kívánságára bizonyára meg is keli ismé
telniük és ez újabb jövedelmet jelent.

Van összesen 403 ev. el. népiskolánk. Ha tudunk egyszer 
egyöntetűen cselekedni, — ha a köz szolgálatában és a magunk 
javára tudnak egyszer összedobbanni szíveink, ha minden mel
léktekintet nélkül csak a nagy cél felé tudunk törni, — ha egy
szóval tudunk a szervezettségnek és intelligens fegyelemnek 
arra az eszményi magaslatára emelkedni, ahol a kemény mun
kában roskadozó magyar munkásság áll: akkor ez a nap fordu
lópontot jelent az evang. tanítóság történetében.

E napon fogtok levizsgázni kedves kartársaim! E vizsga 
eredményétől függ, hogy a közvélemény mit tartson felőletek, 
milyen mértékkel mérjen!

Ha minden iskola csak 20—25 pengőt küld e nap eredmé
nyeként pénztárunkba, már 10.000 pengővel közelebb állunk 
gyönyörűséges terveink megvalósulásához.

Készüljetek fel erre a napra szeretettel és férfias akarattal 
és pedig már most, hogy ne meglepetésszerűen érjen bennete
ket, ha egyházi hatóságunkkal egyetértve a Tanítók napját kitűzzük 
és annak megtartását minden kartárstól számon kérjük.

Megtartása minden iskolára kötelező!
Készüljetek lelkesedéssel és nemes ambícióval!
Mert aki e vizsgán megbukik, nem érdemli meg, hogy evan

gélikus tanítónak mondassék!
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Forgácsok.
A legutóbbi Orsz. ev. Tan. egy. közgyűlésének jegyzőkönyvéből 

olvasom, hogy az egyetemes közgyűlés honorált három határo
zatot és kedvezően intézte el.

Szép ez felsőbbségünk részéről s köszönetünk nyilvánítása 
mellett csak azt kérhetjük: a jövőben is legyen mellettünk; legyen 
egyszer már vége a „nélkülünk-rólunk“ való határozatoknak. 
Emelje az egyház a tanítóságot oda a lelkészi kar mellé s majd 
meglátjuk, micsoda egész más élet fog fakadni a gyülekezetek 
beléletében! Az eddigi szétforgácsolt, sokszor ép ellenkező néze
tek eggyé fognak forrni s a vállvetett, közös munka meg fogja 
teremni a maga áldásos gyümölcsét! Egy kis jóakaratot, több 
megértést, munkatársi szeretetet kérünk, de aztán adjunk mi is!

Olvasom a Kapi-Papp-féle tankönyvek bírálatát röriden, de 
olvastam az előző számban egész terjedelmében.

Hát fáj és rosszul esik, hogy a tanító által adott bírálatokat 
mily kevés mértékben akceptálta a kiadó! Pedig hát a tanító a 
szakember s elsősorban ő hivatott a könyvről "bírálatot adni s 
nem az iskolán kívül álló egyén. Könnyű az egyetemi tanárnak 
előadást tartani az egyetemen, (sokan ott sem értik meg!) de 
nem lehet a 6—12 éves gyereknek „előadást adni.“ Hogy mily 
hibák vannak a tankönyvben az előadó által észre nem vettek 
közül ? Azt egyszeri elolvasás által észrevenni nem lehet, hanem 
majd a napról napra való forgatás vagyis egy év múltán sokat 
fogunk tudni felsorolni. Már is akad elég. Hogy csak egy párat 
említsek: nagy hibája a mostani beosztás. Ne feledjük, alig pár 
a teljesen osztott iskola nálunk, tehát ezt kellett volna figyelembe 
venni a beosztásnál. Keresem az V. o. anyagából pl. az erjedést. 
Hátul kell keresnem a tartalom jegyzékben, hogy hányadik olda
lon van. Minek akkor a 7. sz. olvasmány megjegyzés ? Arra, 
hogy a természettan-vegytanban ez a 7. olvasmány? Hasztalan 
keresem így, elsősorban csakis az oldalszámot kell keresnem, 
egyébként el nem igazodom e labyrintben. S így van ez minden 
tantárgynál. Tehát eszerint volna sorjába az olvasmányok száma 
a könyv elejétől a végéig. Így e szerint is igazodhatnánk. Leg
célszerűbb lett volna az egyes tárgyak közé színes papirt vagy 
valami más feltűnő jelet elhelyezni.

Az egyes tárgyak szövegezése vagy túl bő, vagy semmit 
mondó Pl. a földrajz Németországnál elmondja, hogy a földjeiket 
tudományos alapon mivelik — mit ért alatta az író? — mégsem 
tudnak eleget termelni. Minden negyedik ember részére külföldön 
keli ^ h n e t  vásárolni. Hát ez a szóáradat felesleges az elemibei 
Viszc-.u: „fővárosa: Berlin“, ezt így intézi el! Aztán micsoda ne
héz, érthetetlen módon van megjelölve a 268. old. utolsó bekez
désének első mondata az Ízlés szervéről Ilyen nyelven a magyar 
gyerek nem ért! És még egyet hozok elő, többet egyelőre nem 
ialáltam (nov. vége van csak!) Tessék felütni a 304. oldalt s
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elolvasni az utolsó bekezdést! Ez a régi könyvben is benne volt. 
Hát az öreg volt, talán sohse látta az írója, csak átvette a nyomda 
minden kiadásban. Azonban most csak meg kellett volna nézni! 
Egyes valótlanságot tanítsunk? Ugyan melyik méhész látta, 
hogy a méhei az első lábaik közé fogott golyót vittek volna haza 
virágporból? A virágport a test szőrzetén, de leginkább a két 
hátsó lábain viszi haza s nem golyó alakban az első lábai között! 
S aztán azt lenyelik odahaza s abból lesz a viasz. Dehogy is! 
A virágport a lárvák etetésére használják fel, mig a viaszt tiszta 
mézből s csak kevés virágpor keverékből készítik, illetve izzadják 
ki a viaszlemezeket Hát hogy lehet ily ferdeségekeí égy tan
könyvbe beállítani? Ez meséskönyvbe talán jó volna, de itt nem!

De ebből talán elég már a forgács ?!
Homo.

*

Két emléktábla leleplezése.
A kit a tanítóság termelt ki, — a „Láthatatlan embernek“, 

az örökké ragyogó „Egri csillagának, G á r d o n y i  Gé z a  halha
tatlan emlékének hódolt november 12-én Győr városában a taní
tóság; akkor leplezték le azt az emléktáblát, melyet a kegyeleles 
szivek azon a házon helyeztek el, ahol Gárdonyi győri tartózko
dásának búval-örömmel vegyes napjait töltötte A Győrvármegyei 
Általános Tanítóegyesület rendezte az ünnepélyt díszgyűlés kere
tében, melyen a Gárdonyi Irodalmi Társaság Simon Lajos, a 
Petőfi-Társaság Havas István, a Győri Kisfaludy Irodalmi Kör 
Kuncz Jenő, az Evangélikus Tanítók Országos Egyesülete Benedek 
Vince, a kafholikus pedig Öveges Kálmán által képviseltette magát. 
Az emléktáblára országos egyesületünk nevében Benedek Vince 
helyezett szép koszorút. Kivettük tehát mi is a minket illető részt, 
a felemelő, hódolatos ünnepélyből.

November 20-án a költőpap, Gy ő r y  Vi l mo s  halhatatlan 
emlékének álddzott a Győri Evangélikus Ifjúsági Egyesület. Ez 
az ünnepély kilépett a helyi keretek közül s országos jelentőségű 
ünneppé növekedett. Nem csupán azért, mivel Dunántúl ékes- 
szavű püspöke Kapi Béla, Antal Géza ref. püspök, akadémiai és 
irodalmi képviseletek, hitéleti kapacitások voltak az ünnepségen, 
nem csupán azért, mivel Rákos Jenő egyéniségének súlya biz
tosított kiváló fényességet az ünnepnek, hanem különösen azért, 
mert a Győri Evangélikus Ifjúsági Egyesület magasan kiemelkedett 
az ilyen fajta egyesületek működésének szerény kereteiből s 
Győry Vilmos emlékének felújításával a közérdeklődés közép
pontjába állította az ifjúság nevelésének fontos kérdését. A mére
teiben is impozáns országos jelentőségű, lelkes ünnepség gon
dolatát ísó Pál vetette fel és a rendezésben kiváló segítő-társa 
volt az ifjúsági egyesület elnöke Vélsz Aladár dr. Az emléktáblát 
a költő szülőházán, (Petőfi-tér 3. sz.) helyezték el.
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Tudni valók.
Országos egyesületünk közgyűlésén felvett jegyzőkönyvének

6. pontja így szól:
Somogyi Béla körmendi igazgató-tanító előadást tart a követ

kező kérdésről: „Tankönyvbirálati szempontok a Kapi-Papp-féle 
olvasó- és tankönyvek új íanterv szerinti átdolgozásánál.“ Elő
adása kapcsán a következő indítványt terjeszti be:

„Határozza el az Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Tanítóegyesület közgyűlése, hogy a Kapi-Papp olvasó- és tan
könyveknek az első tanév alatt a gyakorlati téren tapasztalt hasz
nálhatóságáról. előnyeiről és hiányairól határozati javaslat alak
jában véleményt nyilvánítva, azt közli a szerzőkkel és kiadóval, 
hogy a legközelebbi kiadás alkalmával a tankönyvek a szerint 
javíttassanak. E végből hívja fel az Országos Ágost. Hiív. Evang. 
Tanítóegyesület elnöke az összes egyházmegyei tanítóegyesüle
teket, hogy a Franklin-Társulaííól kézhez veendő körlevél és kér
dőpontok alapján tanulmányozzák a tankönyveket, vizsgálják meg 
azokat gyakorlati alkalmazhatóságuk szempontjából s vélemé
nyüket 1928. julius 15-ig terjesszék fel az országos egyesület 
elnökének, ki azokat kiadja egy előadónak, hogy az illető azt az
1928. évi országos egyesületi közgyűlésen letárgyaltatva, mint az 
Országos Ágost. Hitv. Evang. Tanítóegyesület álláspontját képvi
selő közgyűlési határozatot eljuttassa a szerzőhöz és kiadóhoz.“ 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
Darida Károly, Tolnay Pál, Grieszhaber Henrik, Kiszely 
János, Perényi Rezső és mások hozzászólása után a 
tankönyveknek a Dunántúlra történt kötelező beveze
tését helyesli, de az egész egyetemes egyház területén 
kötelező bevezetését pedagógiai szempontok, az iskolák 
különböző osztottsága és helyi viszonyai, továbbá a 
tankönyvek túlságos magas ára miatt nem óhajtja.

Ugyanitt határozza el a közgyűlés, hogy átiratban 
értesíti az összes tankönyvkiadókat arról, miszerint a 
tankönyvek árából a kiadók részéről adandó u. n. könyv- 
kereskedői 20—25 /„ engedményt ne a tanítóknak — 
akik erről valamennyien lemondanak — hanem az 
„Evangélikus Tanítók Balatoni Üdülőháza“ céljaira szol
gáltassák be. A tanítók csupán minden 10 könyv után 
egy ingyenpéldányt vesznek át a szegény gyermekek 
számára.

Elnököt a közgyűlés megbízza és felhatalmazza, 
hogy a könyvkiadók elszámolását időnkint személyesen 
is ellenőrizve, az esedékes összegeknek az országos 
egyesület pénztárába utalását figyelemmel kísérje.

(Ezen határozat alapján mindazok a kartársak, akik a %-t 
esetleg kézhez vették, felkéretnek, hogy azonnal juttassák azt 
rendeltetése helyére, országos egyesületünk pénztárába. Az egy
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forma elbánás elvénél fogva minden fillért e nemes célra kell 
fordítani. Rossz vért szülne, ha egyik-másik kartárs kivonná 
magát ezen kötelezettsége alól, s mig egyesek fenntartás nélkül 
minden áldozathozatalra készek, mások visszatartanák azt a pénzt, 
amit a könyvkiadók csak jóléti intézményeinknek engedhetnek át.

Hogy az elnökség megbízatásának eleget tehessen és az 
ellenőrzést foganatosíthassa, felkéretnek az összes egyházmegyei 
tanítóegyesületi elnökök, küldjék be egyházmegyéjük minden 
iskolájáról a megrendelt könyvek pontos jegyzékét — legkésőb
ben ez év végéig).

A jegyzőkönyv 7. pontjának i) alpontja :
Kiszely János szükségesnek tartja a nyári időben szlőjd- 

tanfolyamok tartását. Erre nézve a következő indítványt terjeszti be:
Mondja ki közgyűlésünk, hogy evangélikus iskoláink jó hír

neve érdekében szükségesnek tartja a nyári hónapokban Buda
pesten szlőjdtanfolyamok felállítását, úgy azonban, hogy csekély 
javadalmazása mellett a tanító ezt a négy hetes előadást költség- 
mentesen hallgathassa, illetőleg látogathassa. Kérje meg azért 
országos egyesületünk egyetemes közgyűlésünket, hogy a tanfo
lyam felállítása ügyében hozzon döntést s a szükséges összeget 
vagy egyetemes egyházunk pénztára fedezze, vagy ha ez nem 
volna lehetséges, államsegély kieszközlése mellett a magas kor
mány viselje

A közgyűlés az indítványt elfogadja és ily értelmű 
felterjesztést intéz az egyetemes egyház közgyűléséhez.

j) alpont. Kiszely János az evangélikus kántorképzés előse
gítésére a következő indítványt terjeszti be:

Mondja ki országos közgyűlésünk, hogy istentiszteleteink 
méltóságteljes lefolyása, iskoláink, egyházaink jó hírneve érde
kében szükségét látja kántortanítóink beható kiképzésének, egy
házi zeneirodalmunk alaposabb megismerésének és a különféle 
karok, valamint az orgona mesteribb és módszeresebb vezetésé
nek. Kéri azért egyesületünk egyetemes egyházunk közgyűlését, 
hogy a nyári hónapokban Budapesten kántortanítóink részére 
díjmentesen kántortovábbképző tanfolyamot létesítsen.

A közgyűlés az indítványt elfogadja és ily szellemű 
kérelmet intéz az egyetemes közgyűléshez.

Az I. osztályos számtan anyagának fel
dolgozása vázlatokban.

Ir ta :  Tóth Mihály g y a k .  i s k .  tanító .

Szeptem ber havi tananyag.
Szemelvény a szerzőnek „Szántás, Vetés. . .“ c. könyvéből, 

mely a „Gyakorlati Pedagógia Kézikönyvtára“ c. sorozat első 
kötetei között jelent meg. A mű a népiskola tananyagát feldől-
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gozza mintegy 5000 vázlatban, hónapok, hetek, órák szerint ren
dezve s a népiskolai munka minden mozzanatához megadja a 
a legfontosabb útbaigazítást. A szakirodalomban páratlan munka, 
mely az uj tanterv végrehajtásánál nélkülözhetetlen, megrendel
hető a sorozat szerkesztőjénél, Lázár Károly áll, tankp.-int. tanár
nál Sárospatakon.

A számtantanulás alsó fokon nem lehet logikai formák közé 
szorított tan. Mennyiségek szemlélete, eligazodás a mennyiségek 
között. Alkalmak, igazi tárgyak és műveletek szemlélete volna 
szükséges az ilyen tanulgatáshoz; sajnos, az iskola a maga 
négy fala közé nem viheti be az életet így. — Ezért, hogy rneg- 
könnyítsem a gyermekeknek a mennyiségek között való eligazo
dását, — olyan szemléletemlékeket (kis problémákat, feladato
kat) gyűjtöttem össze, melyek áttekintése könnyű és világos.

A kis feladatok ezenkívül tárgyi ismereteket is szolgáltatnak, 
egyik-másiknak hátterében külön nevelői értékek rejtőznek. így 
válnak harmonikus embernevelés eszközeivé a számtani példa
körök. — Ezen elvek szerint épülnek fel a többi osztályok szám
tani feladatai is.

A sematikus (golyók, stb.) szemléltetéseket rábíztam a taní
tóra. — A kis feladatkörökkel szeretnék hadat üzenni az életet 
meghazudtoló csinált feladatoknak. (Pl.: A házunk 4 m magas, a 
kétágas 3 m ; hány m magas összesen ? ? !)

Az első osztályos kis gyermekek figyelme ingadozó, változó. 
A számíanóra különösen kifárasztja az apró elméket, ha pihe
nőkről nem gondoskodunk. — E pihenők anyagát számképek 
rajzolása, táblára írt műveletek olvasása, a feladatok köréhez 
fűzött érdekes tárgyi beszélgetések (kis tréfák) teszik. Túlzások 
természetesen kizökkenthetik a gyermeket az egységes gondolat
körből.

1. hé t: Beiratkozás, rendezkedés, bizalomkeltés.
II. hét:*) 1. ó. Sok, kevés, több. Szeml. Két dobozban apró 

magvak. (Mák, bab, borsó stb.). Maguk a gy. megállapítják: Egyik 
dobozban sok, másikban kevesebb Hozzáadással több. Elvevés
sel még kevesebb. — Miből van a teremben sok, kevés ? Miből 
lesz itt mindig kevesebb ? — Otthon, az udvaron. Miből láttatok ? 
Miből volt nektek már sok stb Miből van most nektek sok ? 
(Hajszál) Fűszál, csillag, porszem, házak, fák, stb.

Cs. f. Sok pont a palatáblán.
2. ó. Az egy ismertetése. A semmi. Szeml. A sokból a leg

kevesebbet vegyétek el! Ez az egy. Ha azt is visszatesszük,
*) J e g y z e t .  E m a x i m á l i s  a n y a g f e l o s z t á s t  a r é s z b e n  o s z t o t t  i s k o lá k  ta n ító i  a 

k ö v e t k e z ő k é p e n  h a s z n á lh a t já k :  Heti 3 óra m e l l e t t :  Hat f é ló r á n a k  g o n d o l o m  az  
időt,  s a m e g m a r a d ó  f é ló ra  f ö l ö s l e g é t  m in d ig  a l e g f o n t o s a b b n a k  Ítélt e g y s é g  s z á 
m ára  f o g l a lo m  le . (A zér t  D em  f e l t é t l e n  s z ü k s é g e s  f é ló r á s  ó r a r e n d e t  k é s z í t e n e m .  
C sak  2 — 2 fé lóra  a n y a g á t  tá rg y a lo m ) .

Het i  4 f é ló ra  m e l l e t t : k é t  óra a n y a g á t  ö s s z e v o n o m .  (L e g in k á b b  a s z á m k é p e k  
e g y s é g e i t ,  m e l y e k e t  c s e n d e s  f o g l a lk o z á s  a n y a g á ú l  i s  t e h e te k ) .
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nem marad semmi. — Egy újj. Egy szék. Egy taps. Testrészek
ből egy fej, orr, száj. Mi van az iskolában; otthon; neked egy? 
Miből volt egy? Hová lett? Mennyi maradt?

Számképek: 1 pont, labda, pogácsa, nap, ostor.
Cs. f. Ugyanazok rajzolgatása.
3. ó. Számképek a sok és az egy köréből. Szemlélődés az 

udvaron. Képen. Tanító táblai rajzán. Másolással kis tájkép: sok 
fűszál; egy fa; egy fán sok levél.

Kereszt, szék, gombostűk, csákó.
Cs. f. Ugyanezek.
4. ó. Mit adnak egy fillérért? — Fillér szemlélete. Pénz. 

Mire való? Hogy juthatunk hozzá. Ajándék. Megszolgálás. Munka.
Tű, hajtű, gomb, cukorszemek, tinta, tollhegy, ivpapir — Hol 

lehet kapni. Megállapítjuk, hogy 1 f-ért keveset adnak. Takaré
koskodunk. Gyűjtsünk hozzá, hogy sok legyen

Cs. f. Az előbbiek rajza. Fillérek kör-rajza
5. ó. A kettő. Számképek. — A sokból az egyhez még egyet 

teszünk. Szeml. Magvak, kockák, gombok, golyók, pálcikák. Első, 
második. Érzékeltetés: taps, fordulás, kézlendítés, intések. — 
Szemlélődési körök mint az egy-nél.

Számképek: Két szög, palavessző, lóca két lába. Cseresz
nye; szemüveg, szilva.

Cs. f. Kéí-két pont egymás mellett. Kapcsolat írási előgya- 
korlatok.

III. hét: 1. ó. A pár. A fél. Számképek. Szemléletkör: A vásár
ban két csizmát vesznek egyszerre. Miért? Hogy hivják együtt 
a kettőt. Egy pár keztyű, tojás, csirke, ökör. Hány darabot kell 
gondolni, ha pár-t mondunk? Össze nem illő cipő, csizmából 
2 drb. nem pár. Hiányzik a párja. Fél pár A párnak csak a fele. 
Ha valamit kétfelé osztunk, az a fele. A pár fele 1 darab.

Alma, kenyér, dinnye fele. Igazságos felezés.
Számképek: Egy pár tojás, cipő, tányér, szék stb 

Egy fél alma, dinnye, citrom stb.
Cs. f. Előbbiek másolása. Spontán ra jz : Kettéfürészelik a 

fát. — Papirszeletek hajtogatása kétfelé. — Pálcikák, vonalak 
felezése.

2. ó. Összeadás kettőig — Szemléltetés: Golyók, kockák, 
pálcikák, könyv, füzetek, kalap, kréta, palavessző stb. 1 -t- 1 minden
ből kettő. Igaz-e ez? Nem igaz. Nézzük meg. Most különféle tár
gyakból adunk össze. Pl. 1 kréta meg 1 kalap, mennyi az? Hogy 
kellene? Mindenikből egyformát kell egymás mellé tenni. 
Milyeneket lehet hát összeszámlálni? Eredmény: ha egyformák
ból számlálunk össze, egyet, meg egyet; az összesen kettő. — 
Több lesz.

Számképek: Nem művelet formájában! Két liba egymás felé 
tart. Összeérnek, ketten mennek tovább. Ugyanez vonalemberkék
kel. Guruló tojásokkal. — Cs. f. számképek másolása.



1 8 6

3. ó. Kivonás kettőből. Szemléletkörök: Két testvér közül 
egyik iskolába megy. Két madár közül egyik elszáll. Kifogják az 
egyik lovat

Két golyó közül egyik legurul. Próbáljuk meg. A számoló
gépről nem gurul, arrább tesszük. Két fillérből elköltünk egyet. 
Próbáljuk meg stb. — Eredmény, ha két egyformából elveszünk 
egyet, csak egy marad. Kevesebb lesz.

Számképek: mint előbb.
Cs. f. Számképek másolása.
4. ó. Számképek. A gy. a tanító felszólítására rajzolnak:
a) egy pontot, vonalat, széket, labdát, stb.
b) mindenikhez még egyet; megszámlálják.
c) egyszerre két pontot stb.
d) letörölik egyiket,
e) egyszerre kettőt,
/) párt rajzolnak,
ff) fél párt
h) felerészekef „
Cs. f. hasonló számképek. Papirosztás.
5. ó. Kis feladatok. — Búzát rostálnak. Kivisznek egy üres 

zsákot, azután megint egyet. Telemérik az egyiket. A másikat 
közepéig mérték Ezután tele. Egyiket bevitték a kamrába. Mási
kat is. Egymás mellé állították. Deszkát tettek alá. A deszka alá 
téglát. Egyik vége alá, másik alá is. Krumpliért mentünk kosár
ral a kertbe. — Sándor labdái, meg a két zsebe, stb. — Krétarajzzal 
illusztráljuk, amit lehet.

Cs. f. A feladatok közül rajzolgatnak.
IV hét: 1. ó. Mulasztások pótlása.
2. ó. Szorzás kettőig. Tanítandó anyag: 1X1 =  1 2X1=2. 

Szemléletkor. Egyszer vettek Palinak egy palatáblát Kalapot. 
Egyszer ő vett palavesszőt. Ki vett már egyszer valamit? — stb.

Pista mosakodni akart. Öntött a tálba egyszer a csuporral. 
Nem volt elég. AAégegyszer öntött. — Fát hozott egy öllel: de 
mégegyszer hozott. A pásztornak gabonát mértek a zsákjába. 
Öntöttek egyszer egy vékával; de mégegyszer kellett önteni, stb.

Próbáljátok meg mindeniket. (Utánozás valódi, vagy képzelt 
dolgokkal.) Eredmény: Egyszer egy csak egy, de kétszer egy 
az kettő. Az már több.

Cs. f. a szemléletkor számképei.
3. ó. Osztás kettőig. Szemléletkörök: Két cserép virágot két 

ablakba kell elhelyezni. Két felé osztani. Ha kettesével tesszük 
egy ablakba, három ablakba nem jut belőle. Csak kétfelé lehet 
osztani. Nézzük meg, hogyan lehet ez golyóval, füzettel, pálcikák
kal. Két csokor dísz a ruhára. Két cipőzsinór a cipőbe.

Számképek: Két virágcserép az ablakban. Két alma a két 
zsebben. Két alma előbb a tálban; azután két kis tányéron — 
Egyik tányéron kettő, a másik üres. — Három tányér; két alma.
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Cs.f. hasonló illusztrálások.
4. ó A mérések. A méter. Kis feladatok. — Ki látta, hogy a 

vásárban hogyan mérik meg a vásznat stb. Milyen hosszú lehet.
— Ilyen az! Minden méler egyforma hosszú. Miért? Meddig ér 
neked a méter? Mérjük. Becslések. Hányat lépsz egy m-nyi utón?
— Szallagot veszünk: (Serpentin papirszallag.) — Egyik gyerek
nek is kell 1 m, másiknak is. Már lemértem 1 m-t, mennyit kell 
még ? Egyszerre mérek 2 m-t, kettő között osztom.

Cs. f. Csináljon mindenki zsinegből egy m hosszúságot magá
nak. Csomók határolják.)

5. ó, Az 1 és 2 számjegy Íratása. — Az egyes számjegyet 
ostor, ceruza, tollszár, stb, számképeiből alakítom. Ezután más 
számképek alá alma, levélboríték, szék, stb. szintén odaírjuk a 
számjegyet.

A kettes számjegyet egy álló és egy fekvő tárgy képéből
alakítjuk. |_ Az egyes kis kezdő vonala alakul horogvonallá. —
Két cseresznye, szilva, dió, stb. számképe alá az uj számjegy 
kerül.

Gyakorlás : Az ABC. lapszámai közül 1, 2 számjegyeket 
kerestetünk.

Cs. f. Számjegyek Íratása a kockás oldalra.
(Folytatjuk).

Kartársak figyelmébe!
Felkérem az összes egyházmegyei és egyházkerületi tanííóegyesü- 

leti elnöktársakat, hogy az üdülőház céljaira fizetendő havi járulékokat 
(fejenként 80 fillér) 1927-re szedjék be. Eddig tanítóságunknak csak 
törpe mincrítása tett eleget ebbeli kötelességének.

Tagsági díj címén is 400 pengő hátralékot mutat ki pénztárosunk 
1927-ről. Ez tűrhetetlen állapot. Ha a tagsági díjak nem folynak be 
símán és fennakadás nélkül, közigazgatási gépezetünk megbénúl.

Nem hiszem, hogy kartársaink közül csak egy is akadna, aki ezért 
a felelősséget magára vállalná! Bizalommal várom tehát a tagsági dí
jaknak haladéktalan beszedését és befizetését.

Ezzel kapcsolatban felhívom újra a kedves kartársak figyelmét 
arra, hogy újévtől fogva közgyűlési határozatunk értelmében és ol
vasóink kívánságára megnövekedett terjedelem ben jelenik meg folyó
iratunk s mivel arrcTrninden iskolának az egyetemes egyház közgyűlé
sének határozata folytán elő kell fizetnie: 1928. évi január havától 
minden iskolának megküldjük az ,.Evangélikus Népiskolát“. Előfize
tési ára, mint jeleztük, félévre 5, egész évre 10 pengő lesz. Csekklapot 
mellékelünk az első számhoz, de ott, ahol több iskola, vagy előfizető 
tanító van, csak az igazgatóság címére egyet.

Mindezeknek szíves figyelemre m éltatását kérve, m aradtam kar
társi szeretettel

Sopron, 1927, december hó.
Krug Lajos

elnök.
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Egyesületi élet.
A Kemenesaljái evang. Tanítóegyesület őszi vándorgyűlését Gér- 

cén 1927. évi október hó 12-én tarto tta meg.
Szórády Dénes elnök megnyitó beszédében rám utatott az evang. 

iskolák új tankönyveinek hiányosságaira és elitéli azoknak túlságosan 
drága voltát. Felhívja az egyesület figyelmét az evang. tanítók bala
toni üdülőházának ügyére.

Jegyző felolvassa Jánossy Gábor országgyűlési képviselő úr le
velét, melyben sajnálkozását fejezi ki, hogy a gyűlésre személyesen 
nem jöhetett el. Egyben biztosítja az egyesületet, hogy tehetségéhez 
mérten az evang, iskolák és tanítók ügyét előbbre fogja vinni.

A  közgyűlés a képviselő úr levelét tudomásul veszi és jegyző- 
könyvi kivonattal köszöni meg szíves jóindulatát.

Elnök a nyugalomba vonult Koczor Kálmán borgátai és Ludován 
János nagysimonyii igazgató-tanítóktól mély meghatottsággal vesz bú
csút s egyszersmind kéri őket, hogy az egyesületnek, mint eddig, ez
után is legyenek támaszai.

Ludván János meghatva köszöni meg az irányukban megnyilvá
nuló ragaszkodást és szeretetet és az egyesület tagjait lelkesedésre 
buzdtva, kéri őket, hogy járjanak a régi utakon hivatás-, Isten- és 
haza iránti szeretetben.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Jenő és Ludván János 
kartársakat kéri fel.

Elnök bejelenti, hogy püspük úr Nits István kemeneshőgyészi ta 
nítót igazgatóvá nevezte ki.

A közgyűlés örömét fejezi ki a tanítói munka megbecsülésének 
ezen megnyilvánulásán.

Patyi Sándor gércei tanító az I. osztályban betűtanítást tartott.
Az egyesület előadónak tanulságos és lebilincselő tanításáért kö

szönetét szavazott.
Nagy Árpád gércei tanító a ,,más vidékről hozott gyüm ölcsöd

ről tanított. Tanításáért, mely időszerű és hazafias szellemű volt, a 
közgyűlés köszönetét nyilvánította.

Elnök bejelenti, hogy a Balatonalmádi üdülőház megvételéhez a 
miniszter úr nem ad segélyt és egyúttal felhívja az egyesületet, hatá
rozza el az erre a célra való részvényjegyzést.

A közgyűlés a kötelező részvényjegyzést nem kívánja kimondatni, 
mert akinek tehetsége lesz, úgy is kötelességének fogja tartani a 
jegyzést.

A közgyűlés az Országos Egyesületbe képviselőjéül Szórády 
Dénes elnököt választja meg.

Elnök felhívására a közgyűlés elhatározza, hogy a Kemenesaljái 
tanítóegyesület teljes számmal belép a Vármegyei Ált. Tanítóegye
sületbe.

Indítványok során felmerült az a panasz, hogy az evang. tanítók 
hadipótlékukat még mindig nem kapják meg.
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Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét Kiszely János és Molnár 
Imre tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak vissza az Üdülő 
javára.

Kiszely János ; Bibliai történetek. I.— II. oszt. szám ára 80 fillér; 
a III.—IV. oszt. számára IP.

Mólnál- Imre: Egyháztörténet. 1 P.

Vaspor.
Néhai Turcsányi Andor, a körmendi evang. gyülekezet volt kiváló 

papja, fenti cím alatt írta a háború előtti „Evangélikus Népiskolába“ 
igen szellemes, sokszor szatirikus cikkeit s a vasporról azt mondta, 
hogy ,,az bizony csak por, hulladék; de miután vaspor, érdes, néha 
éles“. Tehát, akire ráhull, azt bántja, bepiszkolja, talán foltot is hagy 
rajta. Ilyen vaspor hull mostanában a tanítóságra, leginkább pedig 
az evangélikus tanítóságra, mely por durva, érdes, tehát bántó is.

Most, hogy a 40 szolgálati évet betöltött kartársak nyugalomba 
vonulásával megüresedett helyeik betöltésre várnak, egymásután je
lennek meg a pályázatok egyházi néplapunkban, a „Harangszóban“ , 
A július 24-én megjelent 30. számban is jelent meg három, de egyik
ből sem m aradt ki, még véletlenül sem ez a tétel: „Kommunizmus 
alatti m agatartása igazolandó.“ Ez az a por, mely hull a tanítóságra 
már nyolc év óta s nemhogy ritkulna, sőt sűrűsödik. Különösen evang. 
gyülekezeteink pályázatának mintha nélkülözhetetlen kelléke lenne, 
az utóbbi időben azokból nem hiányozhatik.

Hogy miért és kinek, vagy kiknek a kívánságára történik mindez, 
nem tudom. A hiványmegállapító és pályázatot kiíró közgyűlésen 
evang. népünk határozott kívánsága volna az, hogy em lített tétel a 
pályázatban legyen? Vagy a gyülekezet vezetősége, elnöksége akara
tából kerül bele? Vagy talán egyházi felsőbb hatóságunk egyenes u ta
sítására történik mindez? (Nem! A kultuszminiszter kívánsá
gára. — Szerk.) Bárhogy áll is a dolog, mindenképen é rt
hetetlen. Igazán egy Turcsányi A ndor kellene hozzá, hogy kifigurázza 
az egész dolgot, mint ahogy, ha élne, bizonyára meg is tenné. Nem 
tudom elhinni, hogy a mi eléggé józanul és tárgyilagosan Ítélő evan
gélikus népünk kívánsága volna. De ha talán mégis, akkor a gyüleke
zet vezeteőségének kellene a népet felvilágosítani, bölcs mérséklettel 
kioktatni, hogy a jelzett tételnek a kedélyek lecsíllapultával, nyolc év 
múltán, a pályázatokban semmi keresni valója nincs. Hiszen lassan
ként egészen új generáció jön a tanítói pályára, amelyiknek annyi 
köze sincs a kommunizmushoz, hogy legalább nyögött és görnyedt 
volna alatta. Akik pedig már állásban voltak, azok egytől-egyig mind 
kommunisták voltak? S amíg azokból egy is él, azokat folyton bélye
gezni kell?

Igen jól tudja népünk is, meg vezetőségünk is, hogy a tanítók közt 
kevés volt meggyőződéses kommunista, hogy sokan a legerősebb kény
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szer hatása alatt cselekedtek talán szándékaik ellen, viszont a leg
több egyházát és népét akkor is védelmezte. Az igazi bűnösök, sőt 
azok is, akik ellen csak a látszat szóit, épen eléggé megbűnhödtek, a 
többinek pedig most már békességet kérünk. Az egyház ne nyomja, 
hanem inkább fokozza az ambicíót s a tanítóságot is ismerje el édes 
gyermekének. S aztán csak tanítók voltak kommunisták? Nem voltak 
azok találhatók a legalsó néprétegtől a legfelsőig a társadalom  min
den osztályában? És amikor a község kanászt, az uraság kocsist ke
res, miért nem teszi bele a hirdetésbe, hogy a kommunizmus alatti 
m agatartás igazolandó? Vagy csak a tanítóktól kell tartani, mert azok 
talán született kommunisták?

Nem kérem, ebből már igazán elég, sőt mi több, sok volt. A tisz
telet hangján kérjük a gyülekezetek vezetőségét és egyházi felsőbb- 
ségünket, hogy a pályázatokból véglegesen töröljék a tanítóságot meg
bélyegző tételt, hogy a tanítóságnak az általa is támogatott és kedvelt 
egyházi lapunk elolvasása is, épen az abban megjelenő pályázati hir
detések miatt, ne hagyjon keserű ízt a szájában.*)

Horváth János.

Irredenta dalok.
Nagy fáradtsággal és költséggel 28 kiváló zeneszerzőtől 100 

(száz) legújabb irredenta dalt összegyűjtve, két szólamra átírva 
,,Szálljon a dal! . . .“ cím alatt közre akarok adni, hogy a gyermekek 
es ifjak lelkén át ezzel is előbbre vigyük: ,,N agy-Magyarország feltá
madását7“, Jelzett dalok ugyanis hangterjedelemre és tartalom ra az 
elemi iskolák alsó és felső osztályai és a leventék számára vannak 
kidolgozva; bármely hazafias és más ünnepélyekre a kisérö szólam
mal együtt könnyen betaníthatok és hatást keltők.

Szeretettel kérlek titeket, kedves Kartársak, nagy és nemes vál
lalkozásomban jöjjetek segítségemre! A szent cél érdekében rendel
jétek meg az iskola és a helyi vezetőséggel jó akarattel egyetérve a 
leventék részére is legalább 1— 1 példányban. Sőt kérjétek fel ott 
helyben az állami, községi vagy más felekezeti iskolában működő kar
társakat is; szóval minden eszközzel segítsétek elő értékes gyűjtemé
nyem megjelenését. Hogy pedig a nyomtatandó példányok száma és 
az óriási nagy nyomdaköltség fedezésének biztosítása felől tájékozva 
legyek, szíveskedjetek 4 pengő (négy) előfizetési (megjelenés után 
6 pengő lesz!) árát sürgősen címemre elküldeni, esetleg levelező-lapon 
kötelezőleg kijelenteni, hogy az összeget ez év december hó 30-ig 
megkapom; vagy pedig felhatalmazást adni utánvételezésre.

Fentieket szívesen kéri kartársatok:
Sajókeresztur (u. p. ecseg, Borsodmegye), 1927. november hó,

F öv en y essv  János
tanító s ref. énekvezér.

*) Az e g y e te m e s  egyház, m int jeleztü k , ezt a kérdést már javunkra e ld ö n 
tötte. Szerk.



K a p i—P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák 
11. osztálya számára.

K a p i — P a p p :  Olvasó- ós tankönyv az evangélikus elemi iskolák
III. osztálya számára.

K a p i—P a p p : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák
IV. osztálya számára.

K a p i — P a p p : Olvasókönyv az evangélikus elemi iskolák V— 
VI osztálya és a továbbképző népiskola számára. 

K a p i — P a p p : Tankönyv az evangélikus elemi iskolák V—VI. 
osztálya és a továbbképző népiskola számára.

(E gyháztörténet, földrajz, történ elem , polgári jo g o k  é s  k ö te le s sé g e k , term é
szettan  é s  v eg y ta n , term észetrajz, gazd aságtan , háztartástan, h e ly es írá si é s  

n y e lv i m agyaráza o k )

Az evangélikus könyvek 
teljes sorozata megjelent.

A régi Kapi—Papp könyvek átdolgozását Kapi Béla püspök 
és Papp József tanitóképző-intézeti igazgató mellett az evan
gélikus népoktatás jeles gyakorlati munkásai végezték. Az 
eredeti olvasmányokat az evangélikus egyház kiválóságai, a 

hitélet, a tudomány és irodalom kitűnőségei Írták.
Minden egyes e lado tt könyv árának 10%-át az O rszágos 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanítóegyesület pénztárába 
fizeti be a kiadóvállalat a „Balatoni Üdülőház“ alapja javára

Franklin - Tápsulot, Magyar Irodalmi Intézet
Budapest, IV., Egyetem ucca 4.



A Magyarhoni Ev. Egyetemes Egyház
egyházi és Iskolai Felügyelősége a követ
kező népiskolai könyveket engedélyezte:

K a p i— P a p p  : Olvasó- és tankönyv az evangélikus elemi iskolák
11.. 111. és IV. oszt. számára.

K a p i— P a p p : Olvasókönyv az V—-VI. oszt. és a továbbképző 
népiskolák számára.

K a p i— P a p p : Tankönyv az V—VI. oszt. és a továbbképző 
népiskolák számára.

K is s  J ó zse f: Falusi és tanyai iskolák olvasó- és tankönyve a
111., IV. és V —VI. szt. A) évfolyam számára.

K o z m a  L á s z ló — M ih á ly  F erenc :
Pista és Juliska olvasókönyv a 11. osztálya számára. 
Tótfalu „ a 111. „
A hős honvéd fia „ a IV. „ „
Faragó-család „ az V.
Faragó-család „ a VI. „ „

K o z m a  L á s z ló —M ih á ly  F eren c—S zé k e ly  Á r p á d : Magyar nyelv
tani gyakorlókönyv a 111., IV., V/Vl. oszt számára.

W e sze ly  Ö d ö n : Magyar nyelvtani példatár a 111., IV. és V/Vl. 
oszt. számára.

K is s — W a lte r : Számtani és mértani példatár a 111, IV , 'V. és
VI. oszt. számára.

Több s z é k e s fő v á r o s i  ta n ító :  Számtan és mértan a 111, IV., V. 
VI. oszt. számára.

A n g y a l J á n o s — F ekete J ó z s e f— G alla  E n d re :  Ábécé és olvasó
könyv az I. oszt. számára.

D e z s ő  L ip ó t:  Magyar ABC és olvasókönyv kisebbségi isk. számára. 
D e z s ő  L ip ó t:  Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv kisebb égi 

iskolák számára.
D e z s ő  L ip ó t:  Vezérkönyv a magy. beszédnek az idegenajku 

isk. való tanításához.
K e d v e s  M ik lós: Természettan és vegytan azV —VI. oszt. számára. 
T ib o ld i J ó z s e f :  Énekeskönyv az osztott és osztatlan iskolák 

111—VI. oszt. számára.
A lv in c z y —N a g y : Olvasó- és tankönyv önálló gazdasági és 

továbbképző fiúiskolák 1. oszt. számára.
H o rvá th  K á r o ly :  Földrajz az osztott népiskolák IV., V., VI. 

oszt. számára.
H ü bn er J ó z s e f :  A kisgazda könyve. Gyakorlati tankönyv az 

osztatlan iskolával kapcsolatos gazdasági továbbképző 
iskolák I. oszt. számára.

rranklin-Társuiat Magyar irodalmi Intézet
Budapest, IV., Egyetem ucca 4.
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