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Szerkesztői üzenetek
A XXXIV. évfolyamot, vagy helyesebben: a mnlt évi lapkiadásunkat nagy 

veszteséggel zártuk. Hiába volt itt minden felszólítás, kérelem ! Süket fülekre 
találtunk. Szinte hihetetlen az a közöny, mondhatnánk bűnös érzéketlenség, mely- 
lyel a kartársak egy része folyóiratunknak kínos vergődését nézi. Sokan oly 
nagymérvű tájékozatlanságot árulnak el, hogy önkéntelenül is azt kell gondol
nunk: nem olvasnak egyáltalán semmiféle egyházi rendeletet és nem vesznek 
tudomást semmiféle határozatról. Nem kívánunk áldozatot senkitől sem ! Hálásan 
fogadjuk, ha a kartársak előfizetnek folyóiratunka és ezzel is könnvíteDek ennek 
anyagi helyzetén, de ha ők nem akarnak, vagy nem tudnak előfizetői, akkor 
csak azt tegyék meg, a mire a kartársi szolidáritás érzete kötelezi őket.

Nem tudjuk, hányadszor már, de újból felhívjuk a kartársak figyelmét az 
egyetemes egyház által 1927-ben hozott határozatára. E szerint m i n d e n  e v. 
e l e m i  i s k o l a  k ö t e l e s  az „Evangélikus Népiskolára“ előfizetni. A kartár
saknak tehát nem kell mást tenniök, mint az iskolafenntartókat e határozatnak 
végrehajtására felszólítani. Ha ezek nem fizetnének elő, tegyenek jelentést az 
illetékes esperesnél; az majd gondoskodik a határozatnak végrehajtásáról.

Ezek után pedig újból kérjük az előfizetési dijaknak 
mielőbbi s lehetőleg egész évi kiegyenlitését.

E. S. Debrecen. A szép megemlékezést bizonyára sokan nagy lelki 
gyönyörűséggel olvassák majd. Aki volt tanítóján ily rajongó szeretettel csüng, 
az maga is csak jó tanító lehet, aki az igazi tanító qualitásainak összes erényeit 
hordja nemesveretü szivében.

W eil János, Kölesd. Előfizetése 1929 évi junius 30-ig rendben van-
K. K., Csikvánd. A szóban forgó cikk lapunkban meg fog jelenni. 

N. még ném készült el vele. Hozzászólását igen szívesen veszem majd. Minél 
több oldalról világítják meg a felvetett kérdéseket, annál tisztább képet szer
zünk róluk.

Üdülőnkre befolyt 1928. dec. 31-ig: Tótkomlósi tantestülettől 79’88 P, 
soproni 13 tanítótól 6 hóra 62'28 P, Thék Lajostól Tárnokrét 30’73 P, szarvasi 
tant. novemberre 32 tag után 25-52 P, Miszel Ferenc Gyékényes 14-92 P, keme- 
nesaljai t. e. 48-00 P, Garan János 20-00 P, szarvasi tanítók újabb adománya 
47-88 P, nagybábonyi iskola 19.92 P, Németh Károly Eigács 14-32 P.

1926. julius 10-től 1928. dec. 31-ig összesen befolyt: 15,885 P 79 f
Franklin Társulat % - a d ................................................ 6,631 P 62 f-rel

együtt 22,517 P 41 f
Orosházi tantestület adománya 21 P 52 f. (Ez már 1929. évben érkezett.)

m
A „Tanítónap“ rendezéséről, járulékok beszolgáltatásá

ról, a tagsági dijak beküldéséről ne feledkezzünk meg!



Uj év, uj remények.
Szfinkszszerűen terpeszkedik  elénk az új esztendő. V ájjon  m it 

hoz? Az elaggott m últ esztendőt senkinek sincs oka siratni. Ami 
csalódást, fá jdalm at, bánato t hozott nekünk, vele együtt a sírba te 
m ettük, És most, m iként a hívő mozlim kelet, ép olyan bizakodó lé 
lekkel fordulunk mi is a felkelő nap, az új esztendő felé és tőle v á r
juk m indannak m egadását, amit az elhalt  tő lünk m egtagadott. Mi 
tanítók könnyen kielégíthető társaság vagyunk. B izonyára rólunk vette  
koszorús költőnk a m intát, am ikor p ap írra  vete tte  szépséges gondo
la tá t:

Földi em ber kevéssel beéri,
Vágyait, ha kevesebbre méri. —

Nem tám asztunk nagy igényeket az új esztendővel szemben. Nem 
kérünk ezüstöt, a ranyat, go'ndnélküli jólétet, csak tisztességes meg
élhetési lehetőséget. Nem kérünk  rangot, m egkülönböztetett tisz te le
tet, csak annyit, am ennyi m inden becsületesen végzett m unka után  
m indenkinek k ijár, — N éhány m orzsát hullasson nekünk is az új 
esztendő. Óvjon meg bennünket a M indenható m inden csapástól, b a j
tól, bánattó l és vigyen egy lépéssel közelebb m indnyájunk szent cé l
jához, a sérte tlen  integer m agyar haza m egvalósulásához is. Egyéb 
kívánságaink. Az összes jelek a rra  m utatnak, hogy ebben az esz ten 
dőben nyer egyházunk a változott viszonyoknak m egfelelő új a lk o t
m ányt. Törvényhozóink, a  zsinat képviselői b izonyára legjobb tu d á 
suk és m eggyőződésük szerin t rak ják  le új egyházi törvényeink fun 
dam entum át, E törvényeknek az élet követelményeihez kell alkal-  
mazkodniok. H atalm i kérdések, féltékenykedésre okot szolgáltató  
gyengeségek nem lehetnek m ozgatói ez alapvető  m unkának. H elyet 
követel m agának a nap a la tt egyházunk m inden őszinte híve, — Nem 
elriasztani, gyűjteni kell k isded seregünket és m ódot adni m indenki
nek, hogy egyházát szíve szerin t szerethesse és szolgálhassa.

Mi tanítók  elsősorban egyházépítő m unkát végzünk. Ne fossza
nak meg bennünket annak lehetőségétől, hogy ennek a m agasztos m un
kának  téúyleg egész lélekkel á t is adhassuk  m agunkat. K ívánságunk 
tehát, hogy a törvényhozó testü le t az új esztendőben m utassa ki jó 
in d u la tá t egyházunk önzetlen szolgái, tanító i irán t is. És valósítsa 
meg m indazokat a valóban minimális kívánságokat, am elyeket az 
evang. tanítóság m em orandum ában ism ételten a zsinatot előkészítő 
b izottság elé te rje sz te tt és am elyekhez ez nem  já ru lt hozzá 100^o-ig.

Újból és újból hangsúlyozzuk, hogy egyházunk fennállásá t és jö 
vőjét csak akkor alapozza meg igazán, ha vetem ényes kertjének  gon
dozóit, m inden töprengés és húzódás nélkül, de örömmel fogadja a l 
ko tm ánya sáncai mögé. A  legértékesebb m unkatársak  egyikét nem  
kizárni, hanem  be kell venni egyházi közigazgatásunk egész szerve
zetébe. Szám arányának  m egfelelő képviseletet nyerjen  tehát az evang. 
tan ítóság  az egyházi közigazgatás m inden fokozatán. Ne arró l legyen



itt szó, ki parancso ljon  m ár á llásánál fogva és ki engedelm eskedjék 
ugyancsak á llásánál fogva, — hanem  arról, okos dolog-e a tan ító 
ságot mellőzni, m ikor nála  nélkül az egyházépítő m unka el sem kép
zelhető? Egyházunk nem engedheti meg m agának azt a luxust, hogy 
olyan erőtényezőtől fossza meg magát, am ellyel m indent, s am ely 
nélkül semmit sem érhet el. —

Rem éljük, az új esztendő e kérdésben is a mi javunkra dönti 
m ajd az eredm ényt. —

És mit rem élsz még, sokszor csalódott testvér? A dd  meg rá  a 
választ m agad, befelé tekintő lélekkel,

A  rem énység Istennek egyik legszebb ajándéka. Ez éltet a k é t
ségbeesés sötét é jszakáján ; ez vezet ki az élet labirintusából a mo
solygó nap  felé; ez képesít újabb nekifeszülésre, úi harcra! Csak 
csüggedned nem szabad egy percig sem. Aki csügged, alákerül.

Nem voltak eddig kézzelfogható eredm ényeink és ezért úgyis 
hiába m inden? Oh nem., kedves testvérem !

K ezdjük elölről, kezdjük ú jra, folytassuk ott, ahol abbahagytuk 
és m eglásd, nem tesz csúffá szebb jövőbe vetett hited!

A rem ény éltessen bennünket! Ez acélozza akaraterőnket! Ez 
legyen ú rrá  kishitűségünkön! Ez dagassza gályánk vitorláit és bizo
nyára  révbe ta lá lunk  az új esztendőben! —

-  M egint egy a nagyok közül! M ár régen aggódtunk érte. Tudtuk, 
hogy súlyos kór rágódik életfáján  és most, hogy bekövetkezett, amitől 
rettegtünk, nem tud juk  elhinni, hogy A lexy Lajos nincsen m ár kö
zöttünk. H a kidől egy hatalm as tölgy, utána zúg-búg a rengeteg. Az 
evangélikus tanítóság is bizonyára felzokod, amikor a halálh írrő l tu 
dom ást vesz, A  fiatalabb generáció ta lán  nem tud róla, de annál töb
bet m ondhatnak ró la  azok, akik kortársai, akik vele egyívásúak vol
tak, vagy akkor kezdték pályafu tásukat, amikor ő még az evangélikus 
tanító i m ozgalm ak gyúpontjában állott. Egyénisége, puritán  jelleme, 
az önfeláldozásig menő áldozatkészsége, m unkabírása, lelkesedése, 
ideális gondolkodása, rajongó lelke, m ind vezérszerepre predesztiná l
ták. Akkor, amikor a tanítói szervezet és közszellem még csak em
brió jában  pihent, a kezdet kezdetén, a  legnehezebb időszakban, ami
dőn m inden szabadabb m egnyilatkozás, vagy önrendelkezési törekvés 
még a legkonzervativebb felfogás sziklájába ütközött, amikor a leg
elfogultabb és legsötétebb előitélet gördített akadályokat a szabadabb 
gondolkodás, az ébredező tanítóság önérzete elé, — szóval akkor, ami-

Krug Lajos.

Alexy Lajos.
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kor síkra szállni a tanítóság igazáért k ím életlen  harcot, idegölő izgal
mat, akárhányszor m egaláztatást, k itartó , céltudatos, semmiféle nehéz
ségtől vissza nem riadó akara tk ifejtést je len tett, akkor az első ú ttö rők  
között á llo tt A le x y  Lajos!

A  m ostani tanítónem zedék a kész eredm ényeket szedi be, m int 
term észetes a ttribútum okat és nincs tuda tában , annak, hogy m icsoda 
kem ény harcok és m unka árán  szerezték meg neki azok az idősebb 
testvérek, akik A lexy Lajos zász la ja  alá gyülekeztek a tan ító i jogok
ért m egindított és fo ly tato tt harcokban, E cikk keretében  nem a k a 
runk  rám utatn i arra, hogy mi volt 40—45 év előtt? M it je len te tt a 
tanító  társadalm i súlya akkor, hogy helyezkedett el akkor egyházá
ban, m ilyen volt anyagi és erkölcsi, helyzete? Csak azt m ondhatjuk, 
hogy akkoriban még csak álm odni sem m ertünk arról, hogy a tanítók  
valam ikor azt a pozíciót foglalják el, am elynek ma birtokában vannak, 
A le x y  Lajos is egyike volt azoknak az úttörőknek, akik arcuk v e re j
tékével egyengették u tód ja ik  szám ára a járhatóbb ösvényt. Ezt, ifjú  
testvér, ne felejtsd  el soha! És vedd le illő tisztelette l kalapodat, ha 
e nevet hallod, m ert annak em lékének hódolsz, aki é rted  m ár akkor 
dolgozott, amikor te még csak jövendő voltál,

A lexy Lajos a ceglédi evang. iskolának volt évtizedeken á t k i
váló igazgató-tanító ja. Csupa szív volt. N övendékei ra jong tak  érte. 
Tankönyvei nagy pedagógiai tudásra  vallanak  és közkedveltségnek 
örvendenek. Egyháza szerette, tisztelte s m egválaszto tta  m ásodfel
ügyelőjének,

A  tanítóság egyesületi életébe az ő fellépte v itt új vérkeringést, 
Sass István  ba rá tjáv a l együtt ő a lak íto tta  meg az Evangélikus T a
nárok és T anítók Országos Egyesületét és a tan ító i szakosztálynak  
sokáig elnöke volt. Ebben a m inőségében elévülhetetlen  érdem eket 
szerzett m agának. E szervezetből vált ki később és a laku lt meg a 
m ostani Országos Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület.

A lexy Lajos 1928. évi decem ber 30-án, m unkás életének 71. évé
ben költözött el. Em lékét szeretetünkbe zárjuk  és örök hálánk  kíséri 
pihenő helyére.

Kg. L.

Alexy Lajos, mint tanító.
G yásza van evang. tanítóságunknak: m eghalt A lexy Lajos. Egyike 

azoknak, akik ö n tuda tra  ébresztették, szervezték, töm örítették, ténye
zővé nevelték az evang. tanítóságot. G yászolja őt kedves csa lád ja , 
iskolája, egyháza, Cegléd város társadalm a, am elyben dolgozott, m ű
ködött m ajd  két em beröltőn á t hűséggel. Én is gyászolom, tan ítványa 
voltam  s még hány tanítványa!

B ár évtizedek választanak  el attól az időtől, am ikor ott ü ltem  
A lexy  meghitt, családias iskolájában, mégis úgy érzem, m intha ma 
is ha tn a  tanító i m űvészete, m intha egy egész életre szíto tta  volna fel 
lelkem ben, ami m a is éltet.
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Most, hogy az em lékek ra jzan ak  lelkem ben, hadd emlékszem meg 
róla, m int tanítóról. Ezzel áldozík em lékének a tanítvány.

1884-ben Cegléden városszerte jó híre-neve volt az evang. isko
lának; két lelkes em ber: M észáros János és A lexy Lajos a tanítói, 
akikhez versenyezve ad ják  egyerm ekeiket a m ásfelekezetű szülők, 
csakhogy oda járhassanak .

M ilyen volt iskolájuk berendezésre, felszerelésre, ma sincs olyan 
sok városi iskola. S benne a legnagyobb ékesség, az iskola lelke: 
A lexy  Lajos. T iszta tanítói lélek, szuggesztív erővel teljes, nyájas, 
behízelgő kedvességgel, aki le tud ereszkedni a gyermekhez, gyer
mekké lesz, aki az első találkozásnál megfogja a  gyermeki lelket 
örökre, m int a mágnes a vasat. Oktatói m unkájában pedáns,

A  róla való megemlékezés mennyi kedves óra ragyogását teregeti 
ki em lékezetem , lelkem  nyiladozó életéből. Igazi otthon volt az a h á 
rom év, míg tan ítványa voltam  s az a négy év, míg a polgári iskolában 
énektanárom  volt. Hogy m egérezte, m egtudta tanítványa tek in te té
ből, ki hogyan nőtt idáig, boton-e vagy szeretetben, családi m elegség
ből hozták-e ide a kis p a lán tá t vagy a rideg, dúrva otthon hideg ágyá
ból? H ogyan tudott bizalm at, vonzalm at, szeretetet kicsiholni a ke
mény, bizalm atlan  gyermeki lélekből.

M ai szemmel nézve: tanító-m űvész volt. U tolérhetetlen, pótol
hatatlan , akiről nem zengtek a lapok soha egy árva szót sem, nem 
fitogtatta  tanítói készségét gyűléseken, előadásokon, tanügyi lapok
ban, csak dolgozott m éhszcrgalom m al tanítványai lelkében s azon 
keresztü l a családokban, a város, az egyház életében két em beröltőn 
á t s most, am ikor elm úlni látjuk, érezzük fájón a veszteség egész 
súlyát, nagyságát.

Ma, am ikor mögöttem három  évtized tanítói munkából, sokszor 
tan ítás közben, m intha egy-egy tanítási részletnél bizonyos m egérzés 
vándoro lna vissza abból a 45—46 éves messzeségből, amit még A lexy 
Lajos lehelt belém.

Nem ism erték még akkor a fonomimikát, de A lexy Lajos v a la 
hogyan m ásképen csinálta, m int akár Göncey Pál írva-olvastató m ód
szere, m ásképen, m int G yertyánffy  előgyakorlatai. Könnyen, term é
szetesen olvasott az osztály karácsonyra.

Beszéd- és értelem gyakorlati tan ítása  nem a régi Nagy László 
nyom dokain haladt" se anyagelrendezésben, se m ódszerben. Beszél
getés volt az, ahol a gyermek vitte a főszerepet, mint amiről az új 
tan terv  álmodik. Az bizonyos, hogy a tanulónak kinyílt a lelke, oda
ny ú jto tta  tan ító jának  tartózkodás nélkül lelkét szűzen, érintetlenül, 
hogy azt tan  tó ja  gazdagítsa, nevelje, alakítsa. C saládias beszélgetés, 
társalgás volt az. Hogy beszélt az a nevető száj, meleg tekintet. M a 
is él lelkemben. A  koncentráció elvét akkor m ár keresztülvitte m ű
vészien, A  lakóhelyism ertetést szolgáló fö ldrajzi eredm énytára ma 
is egyedülálló.

Vallástanítása utolérhetetlen. Beszélgetett s hallgatta gyermekei 
pongyola beszédjét naivan, kis örömet nagynak érezően, felnőttnek
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ta lán  nevetségesen, közben kutatva alapozta, tisztázta, kiegészítette, 
m egerősítette a gyermek fogyatékos erkölcsi fogalm ait egyszerű m e
sékkel világosítva. A  hatás bekövetkezett: a gyermek erkölcsi élete 
fejlődésnek indult. M egtalálta  az egyetlen alapot, ami a kiindulás 
m a is, amit m a is sokan vitatnak, a vallási tan terv  se akceptál, azt, 
hogy nem bibliai tö rténet kell a hat éves gyerm eknek, hanem  naiv, 
egyszerű gyerm eki életből e llesett episzódok, m egtörtént gyerm eki 
esetek. Ezt írta  le kéziratában. Én is őrzöm egy példányát. Ebből 
íródott 1926-ban az A lexy—K iszely szerkesztésében m egjelent V al
lástan  az osztott és osztatlan  evang. elemi iskolák I.— II, osztálya 
szám ára, 1896-ban, 1921-ben bibliai történetei naiv, gyermeki nyelven.

M ilyen intuitív tanító i megérzés, zsenialitás volt egész lénye. P e 
dig hol volt akkor még a gyerm ektanulm ányozás. M egérezte, hogy a 
gyerm ek a központ, a vallástan ítás, erkölcsi oktatás is gyerm ekfejlő
déstani alapon indulhat el s fejleszthető  tovább. Mit meg nem te tt a  
gyerm ekért: kartársak , hatóságok, emberi kényelm ességek, szem élyi 
önös érdekek m ind e ltö rpültek  előtte, ha a gyerm ekről volt szó. V ál
jon ma is így van? —

Hiszem, R áffay  Sándor illusztris püspökünk, m int A lexy  volt ta 
nítványa, abból a gyerm ekkori em lékekből m erített, am ikor 1910-ben 
m egírta „Útm utató a Jézushoz“ című m űvét az I,-—II. osztály  szá
m ára.

A példaadásban  nagy nevelői értéket lehelt egész egyénisége. 
M unkájában pontos, rendes, ugyanazt m ásoktól m egkövetelő. A  tem- 
p lom bajárást példával m utatta , m ikor nem is volt soros kántor. A  
konfirm andusoktól ú rvacsora járás elő tt m egkívánta a bocsánatkérést; 
maga is gyakorolta, m ikor lem ent az oltárhoz, kezet fogott k a rtá rsá 
val s abban m inden volt. Ezek a p illanatfelvételek  életéből m u ta tják  
nemes lelki nagyságát.

Nevelői e ljá rá sá t pé ldázza  az alábbi, m egtörtént eset. Egy to la 
kodó fiú já rt velünk, akire panaszkodtak  tanulótársaim , szülei egy
aránt. K ézenfogva vezette be ap ja  A lexy elé, lá tszo tt a fiún a verés, 
az ijedelem . Ném án h a llga tta  A lexy az apa panaszát. A ztán  m eg
fogta a gyermek arcát, áthatóan  nézett bele az ijed t szem párba és 
annyit m ondott: „P ista  fiam, m indent hallottam , m áskor azt ne te d d !“ 
A ztán in tett az apának, aki el is ment, P istának, hogy üljön le a 
helyére; aztán  felénk fordult és annyit m ondott: „A  lopásról akartam  
tan ítan i nektek. Nem tanítok. L áttátok, m egértetté tek .“ P ista  m eg
bánta, amit te tt; szeme Ígérte, lelke fogadta. Nem lesz belőle tolvaj, 
P ista  meg mi is éreztük szava súlyát, az abból k iáradó  szuggesztív 
erőt: Ne lo p j!

A zt m ondhatná valaki: De Amicis írt ilyeneket a Szívben. Igen, 
de hol volt akkor De Amicis m agyarúl.

N agyságát m utatja , hogy am ikor tanítóképzőbe kerültem  s ke
rü ltek  azok, akik tanítókká váltak, hogyan tám ogatott a nyári hóna
pok a la tt. R endelkezésünkre á llt az iskola harm ónium a, a tem plom  
orgonája. H ogyan szórta szét lelke kincseit, tan ításait, tanácsait kö-
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zöttünk, nem féltékenyen, hanem  örömmel, érezve, hogy a szeretet 
soha el nem fogy. A pa volt a szó te ljes értelm ében.

Kollégái, azok gyerm ekei irán t m indent odaadó.
Ez volt A lexy  Lajos, Mások, akik működési köréhez közelállot- 

tak, m ellette dolgoztak, többet tu dha tnak  felőle, kritikus szemmel bí
rá lh a tják  m űködését, annak h a tásá t a tá rsadalom ra, az egyházra, a 
hazára ; én a gyerm ekkori em lékek szivárványán át nézem őt, tartom  
ma is tanítói ideálom nak, 
ideálom nak.

Sok ilyen művésze van a tan ításnak  szerte az országban, m int 
am ilyen A lexy Lajos volt. Róluk akkor emlékezünk, vagy meg se 
emlékezünk, ha itt hagynak bennünket. Em lékét megőrizzük tisztán, 
példaadó  m unkásságát, lelke szuggesztív erői élnek tovább tan ítvá
nyaiban. Ez a legszebb emlék, köztünk élő halhatatlansága. M eri:

Nem hal meg az, aki m illiókra költi 
Dús élte kincsét, ám bár nap ja  múl;
LIanem lezárván, ami benne földi,
Egy éltető  eszmévé finomul,
M ely fennm arad s nőttön nő tiszta fénye,
A m int időben, térben  távozik;
M elyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, rem él, hisz és imádkozik. (A rany János.]

D ebrecen. Elefánty Sándor.

Spranger Eduárd.
Irta: Koller István

K orunk filozófiai iránya az idealizmus. M inden nagy gondolkodó 
ennek az eszm eáram latnak szolgálatában áll, bár talán  más-más á r 
nya la tá t képviseli. A  szellem elsődlegességét h irdeti Böhm Károly, 
P au ler Ákos, Eucken, W indelband eszmevilága és ide tartozik az az 
irány  is, am elyet szellem filozófia név a la tt ismerünk, amelynek 
Dilthey, T röltsch — a volt heidelbergi liberális protestáns theologus, 
m ajd  a filozófia tan á ra  B erlinben — és mások a képviselői és amely 
irányhoz sorolandó Spr\anger Eduáird is, aki különösen két m unkájá
val (,,L ebensform “ és ,.Psychologie des Ju g en d a lte rs“] hatott a ped a
gógiára is m egterm ékenyítőleg. Á ltala  a legújabb iránnyal is meg
ism erkednek olvasóink.

A ,.Lebensform en“ című könyve Piehl A lajos, a kiváló, mély gon
dolkodónak és feleségének van ajánlva. A zt m ondja: ,,Ha valódi böl
cseleti nagyság és gondolatszabadság előadások hallgatása, szem iná
rium és doktoravatás nélkül is képes tanítványokat toborozni, úgy 
m eá£yőz;ődéssel és büszkeséggel nevezem magam tan ítványának .“ 
Aki ism erte valódi nemességgel és ritka mélységgel telt életét, kéri
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a titkos hatalm akat, hogy vezessék őt hasonló tisztaságra, jóságra és 
hasonló em beri m agaslatra. A  R iehlről való m eleghangú m egem léke
zésen kívül jellem ző szerző gondolkodásm ódjára az a m egállapítás, 
am ely m ély le lkü letet á ru l el és am ely szerin t há lásan  emlékszik meg 
nem csak m indazokról, akik tetteikkel és lelkűkkel a szerző egész lelki 
fejlődését befolyásolták, hanem  e szem pontból megemlékezik azon 
tá jképekrő l is, am elyek csendes jelenlétükkel e re jé t és m unkakedvét 
em elték. S tényleg úgy is van, nem csak a személyek, akik bennünket 
vezettek, de az akár állandóbb tartózkodás, avagy akárcsak u tazások
kor lá to tt tá jak  is o tthagyják  nyom ukat lelkivilágunkon. Spranger 
előszavának je lzett sorai m áris átvezetnek filozófiájába, am elynek 
egyik alkatrésze a külvilág szellem i s tru k tú rá ján ak  hatása  egyénisé
günkre.

A  ,,Lebensform en“ alcím e: ,,A szem élyiség szellem tudom ányi lé 
lek tana és e th ikája ,“ Szól tehát az em beri jellem  alapform áiról. J e l 
lem ről csak akkor lehet szó, ha azon szubstancia a la tt, am ely a je l
lem hordozója, nem értünk  anyagi szubstanciát, hanem  törvényszerű 
vonatkozások kom plexum át. Lelkivilágunk tehát nem az állandóság 
jellegével bíró szubstancia, hanem  állandó  vonatkozásban áll a kü l
világgal, am elynek szellem i tarta lm ába lelkiviglágunk te ljesen  be van 
illeszkedve. De nem csak ezen a társadalm i és történelm i a laku lások
ban kifejezésre jutó vonatkozások fontosak, hanem  fontos m indezek
nek egyénfeletti értelm e is, A  szellemi term ékek m egértésének a lap ja  
az észben, meglévő, s tru k tú rá jáb an  kifejezésre jutó szellem i törvény- 
szerűség, am ely különböző lehet. Ezen alapon érti meg Énünk oly 
szellemi term ékeket is, am elyek más tö rténeti adottság  a la tt keletkez
tek, mint a maiak. Ebben nyilvánul a terem tés és u tánaképzés tö r
vényszerűsége,

A  szellem tudom ányok foglalkoznak a tö rténeti élet egyénfeletti 
alakulataival, továbbá azon törvényszerűséggel, am elynek a lap ján  
ezek létesülnek és az egyén azokat felfogja és végre az egyéni és 
kollektív lélektannal. A  fentiek a lap ján  m ondható, hogy az egyén
lélek tan  elkülönülve nem tárgyalható , csak a szellem i hatalm akhoz 
való vonatkozásokkal, azért nevezi Spranger is irányá t szellem tudo
m ányi lélektannak.

A  lélektan  a fizikához hasonlóan egyes elem ekből ak arta  a lélek 
m ivoltát m egérteni. Ez az elem ek lélektana. Vele szem ben áll a lé 
lektan  szellem tudom ányi alapon, a Strukturpsychcícgie,  m agyarúl #/- 
katíélektan,  illetőleg slrukturlélektan. M ár Böhm K ároly  használta  
az „a lk a t“ k ifejezést s m ár a kegyelet is parancso lja , hogy az „a lk a t
lé lek tan “ kifejezést használjuk; kegyelet azon férfiú irán t, akinek m ély 
gondolkodása, ha a külfö ld  ism erte volna, nem m arad t volna hatás 
nélkül az európai filozófia, különösen lélektani, szellem filozófiai és 
értékelm életi irányának  fejlődésére, m iután sok ism ert gondolkodót, 
újabb irány t m egelőzött gondolkodásával,

A  tiszta pszichológiának csak az élm ényre kell, hogy szorítkoz
zék és nem kell törődnie azzal, hogy fizikai szempontból az élm ény
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felbontható-e még elem ekre vagy sem. A z „elem “ szó term észetesen 
nem térbeli jelenséget, hanem  tu d a tta rta lm a t jelent. Az elem ekkel 
foglalkozó pszichológia nem jelenti a teljes lélektant. A  költő, tö rté 
nész, lelkész jó pszichológus lehet, anélkül, hogy ismeri ezt a tudo
m ányt. A  lelki élet m egértése nem az elem lélektan ism eretén nyug
szik. Aki valam ely tö rténeti szem ély elhatározásait ak a rja  m egvilá
gítani, nem a képzetek  és vágyak u tán  kérdez, wanem  a cselekvés 
m otívum ai után. Az elem ek vizsgálata m egzavarja az összhang é rte l
mét. Ezen összhang az elemekből nem értelm ezhető, ahogyan nem 
m agyarázható ki az élet jelenség sem m aradéknélkül fizikai és kémiai 
processzusokból.

A  lelki élet egészének sajátsága, hogy értelm e van, azaz mindig 
látunk valam ely  értékre való vonatkozást. A  részletjelenségek é rté 
kes összm unkálat a lap ján  nyernek értelm et. Egy egyén lelkivilága is 
bizonyos célra irányult, D ilthey a lelket Zweckzusam m enhang-nak 
m ondja. A  történeti életben a léleknek része van oly értékképződ
m ények létrehozásában, am elyek m ár nem az egyéni létet szolgálják; 
ezen értékm egvalósulások jelentősége túlm egy az egyéni életen és a 
szellemi élet, a  k u ltú ra  ta rta lm á t képezik. Az értékelés maga fe lté t
lenül törvényszerűségnek van alávetve. Csak azon értékek ,,valód iak“, 
am elyek e törvényszerűségek a lap ján  ism ertetnek el olyanoknak. E 
törvényszerűséget egy tárgyilagos norm atudat ismeri fel. Tudat, am ely 
objektív norm ákat ismer. Ami a ku ltú rában  objektív értékkel bír, az 
oly értéknorm ák m egvalósulása, am elyek az egyéni tud a tta l szemben 
m egvalósulandó értékeszm ék, am elyek kötelezők. A  kultúrában, mint 
objektív szellem ben, sok a szubjektív vonás, de mégis az egyénnel 
szemben áll; az objektív szellem ala tt azonban a valódi, általános 
érvényű, önértékű eszmék m egvalósulása is érthető. E két sajátság 
külön is választhátó, az első az objektív szellem, az utóbbi a norm atív 
szellem. Az előbbi a valódi és hamis értékek tartalm a, a történeti és 
szellemi élet, am ely az egyént körülveszi; az utóbbi azon művelődés 
ethikai eszme, am ely m inden egyén és ku ltúra  felett áll, am elyet 
m egvalósítani kellene. A  lelki életben tehát több tevékenységet lehet 
m egkülönböztetni, megismerési, esztétikai stb., de az egyén nem m in
dig az ezen m egvalósulást követelő objektív törvényszerűség szerint 
valósítja  meg azon eredm ényeket, am elyek e tevékenységből fakadnak,

A lelki elem ek csak egy struk tú ra  keretében nyernek értelm et; 
képzetek, érzelm ek önm agában értelm etlenek. Ezen objektív érte l
met más egyén is felfoghatja, m ert a struk túrában  objektív törvény- 
szerűség ta lá lható  fel, ha e törvényszerűség működése nem is minden 
esetben tiszta. A  lelki elem ek ezzel e llen tétben  izolálva állanak. 
V alakinek képzetei, érzelm ei nem lehetnek az enyéim; de élményeink 
közölhetők másokkal és más ebbe bele élheti magát, ami által az 
illetőben egy az enyém hez hasonló szellemi aktus keletkezik, amely 
egyirányú az enyémmel.

(Vége következik.)
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Válasz Elefánty Sándor tanító úr cikkére.
Többek figyelm eztetésére elolvastam  az „Evangélikus N épiskola“ 

4., 9. és 12. szám ában m egjelent, korálkönyvem m el foglalkozó cikke
ket. Nézetem  szerin t ugyan nem illő dolog, ha a szerző a biráló cik
keit kritika tárgyává teszi, de itt félre kell tennem  előítéletem et, m ert 
úgy látom , hogy a b irá la t nem halad  abban a tárgyilagos m ederben, 
am ely m inden tisztán  leszűrt és objektív kritikára  nézve nélkülözhe
tetlen . Teszem, ezt pedig abban a rem ényben, hogy ezáltal ta lán  si
kerülni fog egyet-m ást tisztáznom  és érthetőbbé tennem .

M ind járt itt a cikk elején  ki kell jelentenem , hogy én a tá rg y a t 
te ljes objektivitással akarom  kezelni és semmiféle szem élyeskedésbe 
belem enni nem kívánok Ezt a m egjegyzést kénytelen  vagyok e lő re
bocsátani azért, nehogy engem is az a sors érjen  E lefán ty  tanító  ú r 
részéről, m int am elynek Reichel tan ító  úr részese lett.

E lefán ty  tanító  úr m indkét cikkében elsősorban azt hangsúlyozza, 
hogy nekem azokat a szerzőket fel ke lle tt volna em lítenem , akiktől 
merítettem.. Ezt én itten  a legnagyobb készséggel megteszem, hiszen 
nincsen semmiféle okom abból titko t csinálni, hogy forrásm unkául 
K api G yula korálkönyvét felhasználtam . Ez volt az egyedüli m agyar 
korálkönyv, am elyre tám aszkodtam  és am elyre az egyetem es egyház 
közgyűlésének ha tá ro za ta  értelm ében szükségem volt. H asználtam  
még azonkívül Rink, Hesse és Bach korálkönyvét is. A z utóbbit azon
ban az egyházi hangnem ek gyakori felhasználása m iatt kénytelen  vol
tam mellőzni, m ert ezek gyakorlását nem találom  helyénvalónak a 
középiskolákban. A zt a nagy m egtiszteltetést azonban, sajnos, részé
ről nem fogadhatom  el, am ely szerint .mindkét cikkében versszakonként 
és akkordonként rám  ak a rja  kényszeríteni A ltdörfer, ifj. Kapi, K áldy, 
Reviczky, Nagy stb. dolgait. Szerénységem  tiltja , hogy idegen to liak 
kal ékesítsem  magam,. M ásrészről viszont hizelgő rám  nézve, hogy 
könyvem és a fen tem líte tt írók könyvei között olyan nagyfokú hason
latosság van.

Az evang, korái zenei értékének  a m egbirálása, nézetem  szerin t 
nem képzelhető úgy, hogy akkordokra szedem  széjje l és azu tán  össze
vetem  a többi korálkönyvekkei. M iről vari itten, szó tu la jdonképen? 
Egy egyszerű hárm as-, esetleg négyeshangzatnak az összes lehető m ó
don való felcseréléséről, amit m atem atikailag csak hat-, illetőleg 24- 
íéleképen lehet megcsinálni. H a még azzal az eshetőséggel is szám o
lunk, hogy ezen felcserélések folytán létrejövő akkordok közül kb. 
csak a fele használható  a szigorú tételben, akkor alig m arad  néhány 
lehetőség. Tekintetbe véve m ár m ost azt a körülm ényt, hogy hárm as- 
és négyeshangzatok segítségével egy ado tt dallam ot csak véges szám 
ban lehet kidolgozni, akkor nem lehet azon csodálkozni, ha az egyes 
korálok kidolgozásukban egyeznek. Ism eretes jelenség, hogy egy m a
tem atikai fe ladat m egoldása a legtöbb esetben egyezni szokott. H á r
mas és négyes hangzatokkal való harm onizálás pedig nem más, m int 
tágabb értelem ben vett m atem atikai feladat.
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H a tehát az evang. korái dallam ának  harm onizálása nálam  és 
m ásnál egyezik, az még nem jelen ti azt, hogy egyszerű, szolgai módon 
való kiírásról van szó. H a E lefán ty  tanító  úr cikkét m ondatokra és 
ta lán , szavakra bontom, akkor feltétlenül ki tudom  m utatni, hogy a 
cikkét alkotó szavak m ár előbb m áshol is megvoltak, am ikor ő azokat 
még nem használta . Ez a he ly telen  m ódszer bennem  azonban egy 
p illan a tra  sem keltené azt a téves gondolatot, hogy cikke nem eredeti.

Ezzel azonban még nem kívánom m agam ról e lhárítan i a vádat, 
m ert m indenki olyan m ódszert alkalm azhat b irá la ta  ítéletének meg
alkotásakor, am ilyen jól esik. Hogy célt ér-e vele, vagy sem, az már 
más lap ra  tartozik.

A hivatalos b írá la t igen finom intuitív zenei érzékkel észrevette 
és meg is em lítette, hogy a könyv a lap já t a K api-féle korálkönyv a l
kotja, pedig ott is csak az az Előszó szerepelt, am ely a nyom tatott 
példányban  megvan. Úgy gondolom, hogy ezen hivatalos b írálat m in
den körülm ények között rám utatna, ha még más forrásm unkát sejtene 
a felem lítetten  kívül. Meg vagyok róla győződve, hogy a könyvet is
kolai haszná la tra  nem engedélyezte volna, ha az egyöntetű és egy
séges voltának meg nem felelne. M erem állítani, hogy az egyetemes 
tanügyi bizottságban olyan zenei tudással bíró egyének vannak, akik 
hivatásuk m agaslatán  állva, felelősségük teljes tudatában  b írálják  el 
a  hozzájuk érkező műveket. Meg vagyok róla győződve, ha a tan 
ügyi bizottság elnökségének tudom ása lenne nagyobb kvalitású  zenei 
tudással bíró egyéniségről, mint am ilyen ma a bizottságban van, e 
bizottság vezetősége tudná kötelességét.

Reichel tanító  úr cikkében világosan m egmondja, hogy én köny
vem cím lapján  csak m int a  korálok összeállító ja szerepelek és m in
den korái felett jobb o ldalt megvan annak a neve, aki azt szerezte. 
H a E lefán ty  tanító  úr ezt nem tekinti érvnek, úgy nem lehet felette 
vitatkozni, m ert tudtom m al a zeneszerző nevét m indenkor jobb o ldalt 
szekták feltüntetni. Csodálkozom, hogy Szabados Béla nevének ki
írásával meg van elégedve, a többivel azonban nincs, pedig ezek is 
jogosan m aguknak követelik a szerzői jogot.

Hogy az előszóban nem terjeszkedtem  ki részletesen a fo rrás
m unkákra, onnan van, m ert a könyv nem tudom ányos céloknak ké
szült, hanem  elsősorban középiskolai h asznála tra  szánt tankönyv. 
Ilyenben pedig nem igen szokás forrásm űvekre hivatkozni, sőt van 
olyan tankönyv is, am elyben előszó sincsen.

Ami a könyv előszavában a harm onizálás egyszerűsítésére vonat
kozik, azt bizony úgy csináltam , ahogyan ottan  leírtam , A  nehezebb 
szólam vezetést könnyebbre dolgoztam á t s addig fúrtam -faragtam  
ra jta , amíg jónak nem találtam . Tudom, hogy nehéz valakit arról 
meggyőzni, amit m ár elgondolt és helyesnek hisz s nekem sincs más 
módom arra, m inthogy elküldöm  E lefánty  tanító  úr címére a korálok 
eredeti fogalm azását és kidolgozását, ha azokat kívánja.

Ha tekintetbe vesszük, hogy az, aki Bach egyik fugáját pusztán 
u jjrakássa l lá tja  el, m ár odaírja  Bach neve mellé a sa já tjá t is, úgy
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ta lán  csak veit jogom az előszóba odatennem , hogy a harm óniákat 
egyszerűsítettem .

Úgy gondolom, hogy Reichel tanító  úr tisztában  volt a szerzői 
jogról szóló törvénycikk idevonatkozó szakaszával; én sem aggódom 
m iatta, m ert itt nem lehet vele boldogulni. H a pedig visszagondolok 
arra, hogy a könyv hivatalos b irálaton is keresztü lm ent, úgy meg va
gyok ró la  győződve, hogy a hivatalos b irá la t nem kom prom ittá lta  volna 
magát, ha clyan kifogásolni valót ta lá lt volna, am ely a szerzői jogról 
szóló törvénycikkel ellenkeznék.

Ami az inkrim inált kvintpárhuzam okat illeti, úgy Reichel tan ító  
úr cikke erre vonatkozólag te ljesen  jó felvilágosítást ad. Én igen 
jól ism erem  a párhuzam os kvintek tila lm át és nem akarom  itten  vé
lem ényem et részletesen kifejteni, hanem  csupán az idevonatkozó részre  
szorítkozom. N álam  nem tiszta  kvintpárhuzam  észlelhető, hanem  szű
k íte tt kvintre következik tiszta kvint. Ezt a m enetet az összhangzat
tan  elemi zeneszerkesztési szabályai m egengedik s tudtom m al a leg
szigorúbb tételben is alkalm azható. Hogy pé ld á ra  is hivatkozzam , így 
többek között em lítem  H arm at A rtú r főzeneígazgatót és zenem űvészeti 
főiskolai tanárt, akinél nagyobb párhuzam os kvin tvadászt aligha lesz 
alkalm am  szem élyesen ismerni és ö is helyesnek ta r t ja  az egym ásra 
következő szűkített és tiszta  kvintm enetet. M inthogy én is tőle ta 
nultam , úgy nyugodt lélekkel alkalm azom , m ert tudom , hogy ezt a 
zenem űvészeti főiskolán is így tan ítják .

M ár súlyosabban esik la tba E lefán ty  tanító  úr azon m egállapítása, 
am elyet a ,,M ennynek, földnek terem tő je“ című korái kvintm enetéről 
mond. Ő sem m iképen sem ak arja  elhinni Reichel tanító  úrnak  azt, 
hogy az á lta la  inkrim inált hely sajtóhiba. E rre  vonatkozólag nyom a
tékosan megjegyzi, hogy a vásáro lt pé ldányában  ez a hely nem volt 
kijavítva. Ezzel a kijelentéssel kapcsolatban a rra  kell következtet
nem, hogy ő a „cisz g e g“ akkordban a bariton  g hang já t m inden
áron meg ak arja  ta rtan i és nem kívánja a-ra  k ijavítani. Ez a fe l
fogás azonban olyan hibás akkordot eredm ényez, am ely sem m iképen 
sem állha t meg zeneelm életi szem pontból. N evezetesen, ha ezt az 
akkordot szűkített hárm ashangzatnak  fogja fel, am ely a dúr skála 
hetedik fokán épült, akkor ez az akkord nem alkalm azható  ilyen ösz- 
szeállításban, hanem  csak szexthangzat alak jában . H a pedig szeptim - 
hangzatnak nézi, akkor benne kettőzö tt szeptim a lenne alaphang n é l
kül, ami zeneileg még rosszabb akkord lenne, m int az előbbi. így nem 
m arad  más hátra, m int a baritonban sajtóhiba folytán lé tre jö tt g h a n 
got szükségképen a-ra  javítani. E rre  azt hiszem  az összhangzattan  
szabályai értelm ében nincs is más m egoldás, úgyhogy a javítás a  vá
sárolt példányban  elnézés folytán e lm arad t volna, nagyon kérem  
E lefán ty  tanító  urat, szíveskedjék azt k ijavítani, nehogy az akkord  
hely telen  m aradjon.

A m it E lefánty  tanító  úr az A ltdörfer-, Kapi-, Nagy-féle isko lák
ról mond, az lehet az ő egyéni m agánvélem énye, de á lta lános n éze t
nek nem nevezhető. Igen helyes volt Reichel tanító  úr errevonatkozó
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m egállapítása, m ert nem hinném, hogy ez a nézet általános elfoga- 
elásnak örvendene. A ki a zenetörténetben  jártas, az tud ja , hogy is 
kolákon egy-egy korszakot szokás érteni, am elyben kom ponisták te 
vékenykedtek és valam ilyen irányzat kifejlesztésén sa já t szerzem é
nyeikkel résztvettek , ahol a zenei stílust, a kifejezésm ód sa já tosságát 
és jellegzetességét dom borították ki. Ilyen volt a nagy római iskola, 
a klasszikus a capella  stílusban kom ponáló zeneszerzők egész seregé
vel, am elynek csúcspontját a P a lestrina  stilus alkotja. Ilyen a ném et- 
alföldi iskola a 15. és 16. században, am ely az organum, faux bour
don, discantus, ellenpont és kánon k ialakulásán tevékenykedett, Ide  
is sok kiváló zeneszerző tartozik, akik közül a legnagyobb és leg ter
m ékenyebb O rlando di Lassus. Ilyen továbbá az északném etországi 
cíngonístaiskola középpontban Bach János Sebestyénnel, aki e lső 
sorban a fugát em elte am a szédítő m agaslatra, ahol az m anapság áll. 
Hogy ezen iskola művészi k ialakulása az evang, korálon nyugszik, 
még nem jogalap arranézve, hogy egy korálkönyvet és az azokból já t 
szók összességét iskolának nevezzünk, m ert az északném etországi is 
kolában kifejlődött m űvészien tökéletes stilus teljesen  távol áll az 
evangélikus tem plom ainkban használt mai cantus planustól.

A  zárla tok ra  nézve Reichel tanító  úr cikkében m ár k ifejtette  erre- 
vonatkozó nézetét. Ehhez nincs mit hozzátennem . Az összhangzat
tan  csak autentikus, plagális, fél és álzárla tokró l tud, ezekkel én is 
te ljesen  megelégszem. Úgy gondolom, hogy az A ltdörfer-, K api- és 
Nagy-féle zárlatok  is csak a fen tem lített csoportok valam elyikébe ta r 
tozhatnak.

A  feleletet, am elyet E lefán ty  tanító úr utolsó kikezdésére vár, 
azzal adom meg, hogy közlöm könyvem hivatalos b írá la tá t teljes te r 
jedelm ében. Előbb azonban legyen szabad még egy-két folyóiratból 
is néhány m ondatot idéznem.

Az Országos K özépiskolai Tanáregyesületi Közlöny többek között 
ezt m ondja: „E zért — nagyon helyesen — semmi variációt, e lté rést 
nem  ad s így az egyházi ének egyöntetűségéhez megteszi az első je 
lentős lépést.“ A  végén megjegyzi: ,,E könyv kiválóan alkalm as lesz 
az evang, énektanítás, különösen a karénektan ítás felvirágoztatására, 
Jó  volna, ha a többi felekezet is követné s hasonló könyvecskék k i
adásával előm ozdítaná a középiskolában ezidőszerint elhanyagolt 
én ek tan ítás t,“

Az „Evangélikusok L a p ja “ így ír: „Tartalom  és kiállítás dolgá
ban első tekintetre értékes műnek bizonyul, m elyet örömest kézbe 
vehet m inden tanu ló .“ A  végén megjegyzi: „Dallam aik a K api-féle 
kcrálkönyvével egyeznek, de az csszhangozííásban a szerző tekin
te tte l volt az énekkari szólamok könnyű vezetésére. Egyébként a 
karok igen könnyen betan íthatok  és szépen hangzanak.“

A  M agyar Irodalom történeti T ársaság folyóirata — nem épen 
pro testáns ízű folyóirat — is úgy nyilatkozik, hogy az énekgyűjte
mény abból a szempontból érdem el figyelmet, m ert a legszebb éneke
ket veszi fel, A  könyvet „használható m unkának“ nevezi,
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A hivatalos b írá la t következőképen hangzik:
H aberehrn  G usztáv A dolf „Kis K orálkönyv“ című m űvének bí

rá la ta .
H aberehrn  tan á r űr, aki az énektan ítás m élyítésére hívta fel az 

evang. tanítóságot, m ost a kivitel m ódját is m egm utatta. Kis korál- 
könyvet írt, mely a tanítók és tanárok  kezébe való, hogy az egyházi 
dallam okat az eredeti dallam  szerint egyenlő m ódon tan ítsák  és gya
korol ják. Ezzel el ak a rja  érni, hogy a különféle egyházakban külön
féle módon használt és e lferd íte tt dallam okat az eredeti alakban  hasz
nálják . H elyesen old ja meg a kérdést azzal is, hogy sehol semmiféle 
variációt, e lté rést nem vett fel.

A  „ B e v e z e té s ib e n  az egyházi ének tö rténeté t ír ja  le élvezetes és 
tanulságos módon; ezzel az éneket tanítók (és az olvasók) tudom ást 
szereznek sok oly dologról, am elyet nem m indenütt ha llha tnak  és ta 
nulhatnak. B izonyára a hely szűke m iatt nem té rt ki a  szerző a kü
lönféle (dór, frigiai stb.) hangnem ek bővebb ism ertetésére és jellegére; 
ezt b izonyára későbbi időre halasztja , m iután jelenleg csak a leg
fontosabb ism ertetést ak a rta  nyújtan i. Pedig ezek a jellegzetes hang
nemek néhány egyházi énekben még ma is fellelhetők. A  hangjegy
írás történetéből is tanu lhat az énektanító ; erre  bizony, sajnos, még 
az evang. tanítóképzőben sem igen. érnek rá  kitérni, pedig, ha a k ü 
lönféle tan tárgyak  m ódszerének történeti fejlődéséről van szó a kép 
zőben, erre az evang. énektanító  figyelm ét is fel lehetne hívni.

Igen helyes az evang. egyházi ének fejlődésének története, v a la 
mint az egyes szerzők megnevezése. T alán  egy jövendő kiadásban  
szerző rá té r  az egyházi dallam ok szerzőinek bővebb m élta tására . H a
berehrn tan á r úr tu la jdcnképen i célja  a 32 dallam  négyhangú ko rá lja  
egyszerűen harm onizálva. I tt m ind já rt m egjegyezzük, hogy sa jn á la tta l 
nélkülözzük a két eredeti régi m agyar dallam ot — am elyről szerző 
történelm ében megemlékezik — , a Rákóczi im ádságot és a gályarabok 
énekét. Ezeket még póto lhatja .

A  dallam ok harm onizálása egyszerű, de azért fenséges. Leg
többje a K api-féle korálkönyv nyom dokain halad . A dallam okat e re 
deti hangnem ben írta, az Erős várunkat C -dúrban (az eredeti D -dúr 
helyett), ami igen helyes, kevésbé fárasztó  az éneklőnek; ezt a m ód
szert m ás éneknél is a lkalm azhatta  volna, am elyek e-, f-ig m ennek. 
(Jehova, csak neked éneklek, Fogyton fogy napjaim  sum m ája, T ün
döklő hajnali csillag.)

A  m űvet nyugodt lelkiísm erettel ajánlom , m int ilyszerű első, ú t
törő  művecskét. B árcsak m egjelenne és á ltalános használatnak  ör
vendene, ezzel az egyházi ének egyöntetűségéhez az első lépést tesz- 
szük meg,

B udapest, 1926. nov. 22.
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A lulíro tt ezennel igazolja, hogy H aberehrn  G usztáv tan ár úrnak 
a túlsó oldalon jelzett műve a kedvező b írálat a lap ján  engedélyez
te te tt és az 1926, évi ág, hitv, evang. egyetemes egyházi jegyzőkönyvbe 
az engedélyezett tankönyvek sorába az 54. szám a la tt felvétetett.

B udapest, 1927. m ájus 23.
Dr. Szigethy Lajos s, k.

az ág. hitv. ev egyetemes egyház tan
ügyi bizottságának előadó jegyzője.

Végül rá akarok még m utatni a rra  is, hogy könyvemben sokkal 
nivósabb dolgokat lehetne kifogásolni, mint am ilyeneket E lefánty ta 
nító úr kifogásolt, Ilyen pl. egy-két kvartszexthangzat, amely túlteszi 
m agát az összhangzattan álta lános szabályain. Továbbá van egy hely, 
ahol vezérhangkettőzés szerepel, ami nekem sem tetszik s csak azért 
ta rto ttam  meg, m ert Kapi könyvében is előfordul. Szerettem  volna bí
rá la to t hallan i a bevezetésem re is, m ert tu lajdonképen ez az, amit 
te ljesen  a m agam énak vallók; erre azonban a bíráló csak egy m on
d atta l te rjeszkedett ki. Én elfogadom a ,,de gustibus non est dispu
tandum " latin közm ondását s csak a rra  kérem, hogy fogadjon el tőlem 
is egyet. „Rodere alia res est quam composuisse libellos; fac librum, 
tunc rode."

Aszód, 1928, decem ber 30.
Haberehrn Gusztáv Adolf.

A nyíregyházi ág. h. ev. iskolák története.*)
Hatodik, templom melletti iskola.

Irta : Stoll Ernő.
Ezen iskola az 1829. évben épült, házszám a 1540 volt. A tem p

lom m ellett lévő Eberlaju-ház eladó lévén, az egyház megvette 1829- 
ben és ugyanazon év végével mint tanító  bem ent Mihályik Mátyás, aki 
1829— 1832-ig taníto tt. (1829-ig azon iskolában tanított, mely 1825- 
ben a Strupár-féle házban ny itta to tt, m ajd  1826-ban az általellenben 
lévő Tímár-féle házba és később a Vesse/z-féle házba té te te tt át. Ez 
alkalom m al és időben az egyháztanács kijelentette, hogy a többi 
iparosból lett oldaliskolai tanítók javadalm aival M ihályik fizetése is 
egyenlő lesz.) M ihályik — mint ezt a synchronikus író megjegyzi — 
dacára, hogy kortársa  Stof fan György  rendes megbízó levéllel lá tta 
to tt el, őneki — szerénységénél fogva — mint helybeli születésűnek, 
minden tanítói ügyessége m ellett, csak egy, tanítóságot bizonyító kö
telezvény  adato tt, m ellyel a földi pályát be is végezte. E kötelezvény 
értelm ében 450 váltóforint, két szekér szalm a volt a javadalm a.

A utobiographiája szerint iskoláit a retoricáig N yíregyházán kezdte 
és^ E perjesen  foly tatta . Hosszú betegsége u tán  22 éves korában foly-

L. Evangélikus Népiskola 1918. évi 7—8. számát.



15

ta tta  (1815-ben) Lőcsén a tanulm ányait. Lőcséről két év m úlva haza
jővén, a megyei m agazinális kom m isszáriusnál m űködött kilenc évig 
mint Írnok és szám tartó .

1826-ban a Bálint Mihály  kerékgyártó  házában lé tesü lt zúgisko\a  
beszüntetvén s az ú jonnan épült alvégibe Stoffan G yörgy m ent, így 
ő ennek helyébe, a T im ár-féle (1539. sz.) iskolába, 1829-ben pedig az 
1540. szám ú új iskolába költözött. M iután fizetése rendezetlen  volt 
(mint az egykorú író m ondja: nem tu d ta  m agát mihez ta rtan i), így ,,az 
egyház elé egy esedező levelet in téze tt“ . F izetése meg le tt ugyan á l
lapítva, de re n d e s 'v c k a to r  he lyett csak kon trak tust Ígért oly „bizo
nyossá té te l“ m ellett, hogy haláláig  az egyház kebelében „állandó 
kenyere leen d “.

1831- ben a K örte-utcai B eck -féle házban felá llíto tt iskolában 
négy évig tan íto tt. 1835-ben a Felvégíben, a Beck-féle ház átellené- 
ben épült iskolába költözött.

Nagy Sámuel  tö redék-jegyzetében csendes, szelídlelkű, szorgal
mas, de nem elég szigorú, engedékeny tan ítónak  jellemzi. K ép ze tt
ségét m utatja , hogy az Ochs-féle nőneveidében hat évig segédtanítói 
minőségben m űködött.

K cr- és k artá rsa i szeretetét b írta  amíg élt. Em lítésre méltó m o
mentum, hegy a m egható tem etésén a lelkész az ebben az időben 
szokásos tót paren tációban  a tanítói hivatal terhességét s épen ezért 
Isten  és em ber előtti becsét fejtegette, míg Nagy Sám uel ez alkalom ra 
irt „á riá já t énekelték a gyászoló k a rtá rsak ,1 (Nagy Sámuel tö redék 
jegyzetei). Az egyház a tem etési költség m ellett az özvegynek k iad ta  
a negyedévi fizetést és az iskolaépületben szabad lakást a ján lo tt.

M ihályík M átyás tanulói szám a 1826— 1843-ig 2876 volt.
1832- ben M íhályik áthelyezése u tán  ezen iskolába Bierbrenner  

Pál jött, aki csak egy évig tanítóskodott ideiglenes minőségben.
Ezen igen nyájas és szelíd ifjú, m int V III. osztálybeli tanuló jö tt 

az eperjesi főtancdából és a presbyteri tagok által, élén Mikus Sámuel  
lelkésszel, ünnepélyesen v ezette te tt az iskolába. Fogyatékos tót nyelv- 
ism erete és hibás orgonálása m iatt T okajba távozott a tanév végén 
a város szekerével és az egyház 50 forint a jándék útravalójáüal.  T o
kajban  rövid ideig tanítóskodott és ism ét fo ly tatva tanulm ányait, 
N agykárolyban lelkész lett, ahol leánynevelő-íntézetet nyitott, m iáltal 
hírnévre és vagyonra te tt szert. T anítványainak  szám a nyíregyházi 
egy évi működése a la tt 192 volt.

Ezen iskolában u tó d ja  Susz tek  Sámuel  szántói tanító  lett, aki
1833-tól 1855-ig m űködött. Ez a próbát az 1832. évben m egtette ugyan, 
de a hiványt csak az ideiglenes tanító  eltávoztával kap ta  meg. E hi- 
ványban 50 váltóforint, két köböl búza, hat köböl gabona, két öl fa 
és „alkalm as kvártély  adása  ig é rie te tt“ .

T anulm ányait szülőhelyén, Tóthlipcsén kezdette s a gram m atikáig 
végezte. M ásodéves korában D obsinára m ent, ahol négy év a la tt úgy 
a gram m atikát, m int a syntaxist bevégezte. Dobsínáról Osgyánba menL 
m ajd  SajógÖmörre került, ahol két évig „m ulatva“ rhetoríkát tanu lt.
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1824-ben Selm ecbányára menve, három  éven át hallgatta  a bölcsészeti 
és hittani tudom ányokat. Innét, a ném et nyelv gyakorlása, a hittan  
fo ly tatása és a hazai törvények hallga tása  végett egy évre K ésm árkra 
ment. 1828-ban E perjesen  a homiletikai társaság tag ja  lett. 1829- 
ben nevelősködőtt, míg 1830ban a candidatum  letételéhez készülendő, 
E perjesre  távozott; de Mayer András  igazgató-professzor felszó lítá
sára  és isko latársai rábeszélésére a szántói tanítói á llást — bár a 
m agyar nyelvben és az orgonálásban való fogyatékos ism eretének tu 
datában  vonakodva — elfogadta, annyival is inkább, m ert az ecclesia 
egyhangú ak ara ta  im pozánsan nyilatkozott meg.

A  13 évi tápín tézeti nyom orúságnak s az alm a m aternek búcsút 
m ondva, három  évet tö ltö tt Szántón, míg N yíregyházára került. Itt 
jó és buzgó tan ító  hírében állott. M időn 1836-ban Kollmann  és Nagy  
á lta l a vasárnapi iskola m egnyílt és ezek fizetése 300 pengőforintról 
600 váltóforin tra  em elkedett, Susztek  fizetése 100 váltófcrín tta l pó
to lta to tt.

(Vé<?e következik.)

Vegyes közlemények.
1. Lapunknak és a íanííóságnak egy igen lelkes és önzetlen 

barátját magas kitüntetés érte. Dr Aj kay  B é 1 á f, a dunántúli 
egyházkerület ékestollú világi főjegyzőjét a kormányzó kormány
főtanácsossá nevezte ki. Osztatlan örömmel fogadta az ev. taní
tóság ezt a hirt és szívből gratulál a kiváló férfiúnak és azt 
kívánja; éltesse a Mindenható jó egészségben és töretlen munka
kedvben igen soká forrón szeretett egyháza és az ev. tanítóság 
javára.

2. Egyházunknak egy másik vezérférfiát is nagy megtisztel
tetés érte. Z o n g o r  Bé l a  esperest az egyetemes egyház köz
gyűlése, a távozó B a n c s ó  Ant a l  helyébe, az egyházi főjegyzői 
székbe ültette. Zongor Béla nagyszámú tisztelői élénk elégtétellel 
vették tudomásul legmagasabb egyházi fórumunknak ezen kitün
tető bizalmi megnyilatkozását. Legyen az Úr áldása az uj főjegy
zőnek nagy kiterjedésű munkamezején.

3. Kapi  Bé l a  püspök úr Ho r v á t h  Mi hál y  L a j o s  ne
meskocsi tanítót az igazgatói címmel tüntette ki. Gratulálunk 
derék kartársunknak, de sajnáljuk, hogy ő ezt lapunkban nein 
olvashatja, — mert eddig sem ő, sem iskolája még nem fizetett 
elő az Evangélikus Népiskolára.

Ezzel kapcsolatban egy kellemetlen nyomdahibái is kell 
kiigazítanunk. Múlt évi decemberi számunkban K i s f a l u d y  
Ká r o l y  bajtársunkat igazgatóvá történt kineveztetése alkalmával 
átkereszteltük. Így lett belőle J á n o s .  Kérjük ne vegye rossz 
néven. Magunk sem tudjuk, hogy ez a goromba nyomdahiba 
hogyan csúszhatott észrevétlenül hírrovatunkba!
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4. Egy igen kedves barátunkat B e n e d e k  Vi n c é t  az Or
szágos fanítószövetség a tiszteletbeli tagsággal tüntette ki. Mült 
évi december 29-én Rákos István megható, szép szavak kísére
tében adta át az ünnepeknek a díszokmányt Kívánjuk Benedek 
Vincének, sokáig élvezze még kartársainak őszinte tiszteletét és 
szereíetét.

5. S í r  egy  o r s z á g .  . . .
Ezen a címen jelent meg második bővített kiadásban ismert- 

nevű poéta kartársunknak, Mó r a  L á s z l ó n a k  verses kötete. 
A könyv jósága mellett bizonyít már az a körülmény is, hogy a 
közokl. miniszí. 88.213/926. sz, alatt felvette a Népiskolai Könyv
tárak katalógusába.

Az illusztris szerző négy csoportba osztva mutatja be pom
pázatosán szép kölfeménytermékeit.

Nem emelünk ki egyet sem különösen, mert nehezünkre 
esik a választás. Mind egyformán megszeretjük, ha végig olvassuk 
ezeket a csengő-bongó verseket és addig le sem tesszük a 
kötetet, míg nem végeztünk vele. Iskolai használatra különösen 
az teszi alkalmassá ezt a gyűjteményt, hogy tősgyökeres magyar
ságával, ragyogó színeivel és a rímek zenéjével azonnal fogva 
tartja a gyermekek lelkét és a kis nebulók bizonyára nagy kedv
vel és lelkesedéssel szavalják majd a szebbnél szebb irredenta 
és egyéb alkalmakra irt verseket.

/Minden kartársunknak melegen ajánljuk beszerzésre. (Móra 
László, Bpest, III., Határ-u. 2)

6. Kü l f ö l d i  f u r c s a s á g o k  M a g y a r o r s z á g r ó l .
Mit tanulnak rólunk a külföldi iskolákban?
Ezen a címen S e z s ő  L i p ó t  kir. tanfelügyelő felette tanul

ságos könyvet adott ki. Szinte a bornirtsággal határos az a tájé
kozatlanság, amellyel a külföld velünk foglalkozik. A különféle 
nációk versenyeznek a tudatlanságban. Olyan arcpirító valótlan
ságokat és sületlenségeket hordanak össze tankönyveikben, hogy 
az embernek szinte tótágast áll tőlük az esze. De nemcsak a 
szöveg tarthatatlansága, hanem az alátámasztásul szolgáló illusz
trációk is annyira tendenciózusok és annyira látszik rajtuk a 
ferdítés szándékossága, hogy- felháborodásunk méltó kifelezésére 
nem találunk megfelelő szót. így pl. Budapest képe egy francia 
tankönyvben olyan, hogy mindenki jelentéktelen falunak nézi. 
Az Alföld csak s t e p p e ,  kietlen pusztaság. A magyarok nomádok. 
Egy lázas német Írónő pedig azt mondja egy hazánkba készülő 
földijének: „Magyarország az az ország, ahol csak lókórház van“.

A Nyugat „művelt“ népei szerint Magyarországban nincs más, 
mint lólegelő A magyarok a sárga fajhoz tartoznak. Cigány, 
csikós, csárdás, puszta, ez Magyarország fogalma. Az egyik 
tankönyvben ez áll: „Dunántűlnak a Balatonig terjedő déli része 
puszta. Budapest oázis a sivatag közepén. A juhász pásztorbotjára 
támaszkodva órák hosszat elnézegeti a legelő nyájat, avagy fa 
k a n a l a t  f a r ag ,  vagy h a r i s n y á t  köt.



IS

Mutatóul ennyi elég!
Ajánljuk beszerzésre minden kartársnak ezt az okulásunkra 

írt könyvet. Hasznát veszi majd akkor, ha növendékeivel meg 
akarja értetni, hogy a külföld népeinek tudatlansága és elfogult
sága mennyire hozzájárult a trianoni szörnybékének létesítéséhez.

Egyesületi élet.
Jegyzőkönyv

felvétetett a Tiszai ág. h. ev. Egyházkerület Tanítóegyesületének 
Nyíregyházán 1928. szept. 4-én tartott évi rendes közgyűlésén.

Jelen vannak: méltóságos Geduly Henrik püspök, mélíósá- 
gos dr. Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő, méltóságos Ger
hardt Béla tanítóképző kir. főigazgató, nagyíiszteleíü Paulik János 
lelkész, dr. Vietórisz József gimn. igazgató, az egyházkerület több 
lelkésze és a tanítóegyesület tagjai csaknem teljes számmal.

1. Gyűlésünket a templomban az „Erős vár a mi Istenünk' 
eléneklésével kezdettük meg, melyet Krecsák László karnagy 
orgonán kisért.

2. Elnök szeretettel üdvözli a megjelent illusztris vendégeket 
és a közgyűlés tagjait. Megnyitójában megemlékezik a nagy világ
égés következtében előállott sok-sok irányú szerencsétlenség 
megnyilvánulásairól, melyeknek egyike volt az egyházmegyei és 
egyházkerüleli tanítóegyesületek működésének szünetelése. Vázol
ja az ujjáébresztés körülményeit, ahol a leküzdhetetlennek látszó 
akadályok elhárításában oroszlánrésze volt Geduly Henrik püs
pök ur Öméltóságának, akinek különben minden ténykedéséből 
kiérzik a tanügy és a tanítóság iránt mindenkor táplált támogató 
szereíete és megértő atyai jóindulata Ezért a mai napon, mint 
Öméltóságának negyvenéves lelkészi jubileuma alkalmával a taní
tóság is legnagyobb szeretefének és ragaszkodásának kifejezése 
mellett buzgón kéri a Mindenhatót, hogy a mi főpásztorunkat 
még igen sokáig tartsa meg kegyelmében.

A gyűlés megnyitása után elnök jelen jegyzőkönyv hitelesí
tésére Szekeres Pált és Elefánty Sándort javasolja kiküldeni.

A püspök űr Öméltósága válaszolva az üdvözlésre, kiemeli, 
hogy a mi egyházunk tanító-egyház. E munkát a pap és a tanító 
csak kölcsönös egyetértés és megbecsülés által végezheti el. 
De bízik a munka sikerében, mert ezt látta gyermekkorában saját 
tanítójánál, ezt látta ifjú korában lelkész nagybátyjánál, ezt látta 
negyvenévi lelkészkedése alatt saját egyházánál, s reméli, hogy 
a jövőben is csak ezt fogja szemlélhetni. — Ez magyarázza meg, 
hogy Öméltósága a tanügynek és a tanítóságnak minden időben 
jelkes támogatója, istápolója.
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A jelenvoltak örömmel hallgatják a felemelő 
nyilatkozatot s éljenzéssel üdvözlik a jubiláns fő
pásztort.

Dr. Vietórisz József a Szabolcsi Tanárikor nevében üdvözli 
a közgyűlést.

Az üdvözlést a közgyűlés melegen viszonozza.
3. Elnök beterjeszti évi jelentését, melynek kiemelkedőbb 

pontjai: a) hogy a már államfői nyilatkozattal is kilátásba helye
zett nyolcosztályú népiskola részére az evangélikusok már kész 
tantervét adtak ki, megelőzvén minden más felekezetet. b) Elnök 
részt vett Sajóarnóton a Hegyaljai Egyházmegyei Tanítóegyesületi 
közgyűlésen, melynek nyolc működő tagja tényes munkával bár
mely egyesületnek követendő példaképül szolgálhat, c) Egyesü
letünk pénztára kölcsönadott a révfülöpi üdülőnek 185 P 38 fillért, 
melyhez most a közgyűlés utólagos beleegyezését kéri.

tudomásul szolgál a belegyezés megadatott.
4. Gabriényi Sámuel felolvassa: „A nevelés és az ember", c. 

értekezését. Magas szemszögből vizsgálva vezet végig az ősem
ber életmódjától az ésszel rendelkező ember szellemi fejlődésé
nek mai fokáig.

A mindvégig tanulságos és olykor felfrissítő 
humorral fűszerezett felolvasásért a közgyűlés jegy
zőkönyvi köszönetét mond.

5. Ihász Sándor: „Az egyházi énektanítás kapcsolatban az 
érzelmi világ fejlesztésével.“ címen tartja meg előadását. Előre 
jelzi, hogy a jelen alkalommal nem az énektanításról, hanem fö- 
képen az érzelmi világ fejlesztéséről óhajt szólani, mert — úgy
mond — az ország csonkaságánál sokkal veszedelmesebb seb 
a lelki csonkaság, az érzelmi világ lezüllőttsége. Ennek újra
építése mindnyájunk legszentebb kötelessége. Ezt legelsősorban 
az egyházi ének tanításánál kezdhetjük meg s ennek tanítása 
utján érhetjük el legbiztosabban. Egyetlen célunk az legyen, hogy 
megnyerjük a sziveket s ezt csak úgy érhetjük el, hogy a szívért 
mi is szivet adunk.

A közgyűlés a szép és tanulságos előadásért 
köszönetét mond.

6. Tolnay Pál: „A tanítóképzésről.“ tart felolvasást. Előbb a 
III. tanügyi kongresszus tanítóképző szakosztályának üléséről és 
a tanítóképzésre vonatkozó határozatról emlékezik meg, mely 
kimondotta a tanítóképzés reformjának szükségességét. Majd a 
mindennapi életből és a társadalom különböző rétegeihez tartozó 
egyének megnyilatkozásaiból vett adatokkal beigazolja és aláíá-? 
maszíja a tanítóképzés reformjának, illetőleg emelésének szüksé
gességét. Szerinte az evangélikus egyház mint kezdeményező 
léphetne fel e téren a lelkész-tanítók képzése által, akik theoló- 
giailag is kiképzett tanítók s kezükből a különböző szekták nem 
halászhatnák el a híveket, mert ők a kisebb gyülekezetekben 
külön javadalomért a lelkészi teendőket is ellátnák. Javaslatában
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kívánja a fanííóképzés mielőbbi emelését, még pedig az egyház 
lépjen fel e téren mint kezdeményező a lelkész-tanítók képzése 
által.

Záhony Dezső alelnök kéri, hogy határozati javaslat tétessék 
át megvitatás céljából a választmányi üléshez, majd megdönti 
előadónak azon állítását, hogy a képzők csalogatják a növendé
keket. Épen napjainkban a miskolci képző 120 jelentkezőből 
most is csak 40-et vehetett fel. Ligeti lelkész ur lehetetlennek 
tartja a lelkész-tanítók alkalmazását. Különben is a németek már 
régen megpróbálták ezt, de nem vált be.

A közgyűlés a különben tartalmas akadémi
kus előadásért jegyzőkönyvi köszönetét mond.

7. Mátis Béla „A mi üdülőnk.“ címen az evangélikus tanítók 
révfülöpi üdülőházáról tart előadást, melyben ott töltött pihenője 
alkalmával tapasztalt kedvező és kedvezőtlen körülményekről 
egyaránt megemlékezve megállapítja, hogy „A mi üdülőnk“ tel
jes egészében beváltotta a hozzáfűzött reményeket s indítványozza, 
hogy a közgyűlés üdvözölje Krug Lajost és Kiszely Jánost, mint 
az üdülőtelep fáradhatatlan alkotóit és vezetőit.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az indít
ványt Krug Lajos elnököt, Kiszely János pénztárost 
meleg szeretettel üdvözli s ezen ismertető előadá
sért jegyzőkönyvi köszönetét mond.

8. Scholíz Ottó pénztáros bemutatja a pénztár jelenlegi álla
potát, mely szerint az egyesület jelenlegi vagyona 195 P 10 fill, 
s ebből 185 P 38 fill, a révfülöpi üdülőtelepnek utaltatott át köl- 
csönképen.

Tudomásul szolgái azon megjegyzéssel, hogy 
a tagdíjjal hátralékban levők figyelmezíeíendők 
eme kötelezettségük teljesítésére

9. Tolnay Pál indítványt terjeszt be, hogy az üdülőház felse
gítése céljából kérjük az egyházakat, hogy tanítói állásonként 
bizonyos évi hozzájárulást ajánljanak fel.

Elnök kéri, hogy ezen javaslat is tétessék át 
a választmányhoz, hogy ott beható megvitatás alá 
kerüljön, mielőtt nagy horderejű útjára indulna. 
A közgyűlés a választmány elé utalta.

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést berekesztette.
K. m. f.

Mátis Béla
egyesüleii főjegyző.

Kemény Péter
elnök.

H i t e l e s í t j ü k :
Elefánty Sándor Szekeres Pál
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Jegyzőkönyv
a vasi közép ág. h. evang. egyházmegyei tanítóegyesü
letének 1928. oki. 12-én Kőszegen tartott közgyűléséről.

J e l e n  v a n n a k :  Karner Frigyes elnök, Somogyi Béla 
alelnök, Rózsa Lajos, Balikó Mihály, Bácz Kálmán, Kühn János, 
Orbán Károly, Hutflesz Endre, Badics Ádám, Széles Gyula, Vörös 
Endre, Dala Zoltán, Heintz Fülöp, Asbóth József, Németh Jenő, 
Mód Pál, Ábrahám Gyula, Szabó Lajos, Takáts Ernő, Gőcze 
István, Nagy Samu, Gömbös József, Mesterházy Imre, Mesíerházy 
Imréné, Éder Ilona, Sass Vilma, Huber Teréz, Karner Margit, 
mint egyesületi tagok. Dr. Tirtsch Gergely lelkész, dr, Beyer 
János felügyelő, Arató István leánygimnáziumi igazg., Weörös 
Elemér felügyelő, Gerencsér Zsigmond lelkész, Kiss István tanár, 
Hammer Gyula ny. ig. t., Szélessi István r. kaf. ig. tanító, Kers- 
baum Nelli áll. tanítónő, Konrád Emilia tanítónő, mint vendégek.

A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet volt, melyen dr. 
Tirtsch Gergely lelkész imát mondott.

1. Istentisztelet után a közgyűlés tagjai az iskolába vonultak, 
ahol Orbán Károly kőszegi kartárs gyakorlati tanítást tartott az
I. oszt.-ban írás-olvasást fonomimikai módszerrel.

2. Az I. oszt. gyermekek elvonulása után Széles Gyula 
kőszegdoroszlói kartárs mutatta be Major Samu alsószakonyi 
tanító játékos írás-olvasás módszerét óvódás gyermekekkel.

3. A gyermekek elbocsátása után Karner Frigyes- elnök a 
következő szavakkal nyitja meg a közgyűlést:

„Tisztelt Közgyűlés!
Tanítóegyesületi gyűléseinket az én tiszt, elődöm rendesen 

valamely pedagógiai és más iskolai kérdésnek tanulságos és 
érdekes fejtegetésével szokta megnyitni és ezzel irányt adott 
a gyűlés lefolyásának. Engedje meg a tiszt, közgyűlés, hogy 
ezúttal eltérjek ettől a szép és üdvös szokástól, nem azért, mintha 
újítást akarnék behozni, hanem azért, mert a mai alkalommal, 
amidőn először állok e helyen a közgyűlés előtt, közvetlenül 
szeretnék néhány szót mondani és pedig először néhány köszönő, 
azután néhány kérő szót.

Elsőben is hálás köszönetét mondok a kedves kartársaknak 
azon kitüntető bizalomért, mellyel az elnöki tisztséget reám 
ruházták, én rám nézve ez azért is kitüntetés, mert bár életkorra 
néze az egyesületben most talán a legidősebb vagyok, a tagsági 
éveket számítva mégis a fiatalok közé tartozom, mert csak 
néhány év óta vagyok tagja az egyesületnek és eddigi egyesületi 
munkámmal még nem érdemeltem ki ezt a megtiszteltetést. De 
nem is tekintem a bizalomnak ezen megnyilvánulását az eddig 
végzett munka folyományának, hanem inkább elkötelezésnek a 
munkára, mely a jövőre szól. Csakhogy abban a korban, amely
ben én vagyok, amidőn szolgálati időmből már csak néhány



rövid év van hátra, nem lehet sokat és nagyokat ígérni. Nem is 
mondhatok mást, minthogy szerény tehetségemmel szívesen 
szolgálom az egyesületet és a tisztséggel járó teendőket legjobb 
tehetségem és tudásom szerint fogom elvégezni. Az a munka, 
ami az egyesület vezetésével jár, nem jelent ugyan szerfelett 
nagy megterheltetést, de a felelőség és a gond, amivel az ügyeket 
el kell intézni, a hivatallal járó teendők mellett oly többletet ad. 
amely érezhetően nehezedik a lelkemre. De bízom abban, hogy 
azok a kartársak, akik ezzél a tisztséggel megbíztak, segítségemre 
lesznek ennek a tisztségnek és tehertöbblefnek a viselésében oly 
értelémben, hogy az egyesületi életben mennél többen és sűrűb
ben részt vesznek. Mivel utolsó gyűlésünk alkalmával már 
utalás történt arra, hogy egy másik egyesületben már viseltem 
hasonló tisztséget, azért k. kartársak talán nem veszik most 
hivalkodásnak, vagy dicsekvésnek, ha én is hivatkoznom rá, 
hogy a vasi felső egyhm. egyesületben az ottani íagtársak bizalma, 
vagy talán helyesebben az akkori körülmények sajátságos alaku
lása igen is az egyesület élére állított és azután hosszabb időn 
át, Burgenland elcsatolásáig vezettem az egyesületet. De ott is 
sokszor szemben állott a feladat nagysága és fontossága az én 
erőim fogyatékosságával és gyengeségével és valahányszor 
erőmet lankadni éreztem, munkatársaim közül mindig voltak, 
akik szeretetiikkel és támogatásukkal segítségemre siettek és 
ahol erőm elégtelennek bizonyult, ott megtoldották saját tudásuk
kal és bölcseségiikkel. Legyen szabad reményleni, hogy itt is 
így lesz, hogy a kedves tagtársak részéről itt is segítséget vár
hatok. Amidőn igy szives támogatást kérek, teszem ezt nem 
saját személyem érdekében, hanem az egyesület érdekében. 
A'íert, hogy az egyesület rendeltetésének megfelelhessen, ahhoz 
nem elegendő a tisztikar kötelességtudása, hanem szükséges 
ahhoz mindegyik egyesületi tag közreműködése is. Az egyesü
letbe való tömörülés azért történt, hogy munkánkban egymást 
segítsük, hogy egyesült erővel leküzdjük azon nehézségeket, 
melyek hivatásunkban sokszor felmerülnek és hogy közös erővel 
keressük, kutassuk azokat az utakat, módokat és eszközöket és 
hogy tökéletesítsük azokat az eszközöket, melyek hivatásuk 
lelkiismeretes és lehetőleg legeredményesebb betöltéséhez 
vezetnek. És ebben a munkában mindnyájan részt vehetünk, 
mindenki az ő saját egyénisége, hajlama, képessége és tehet
sége szerint. Senki sem oly tökéletes, hogy újat nem tanulhatna, 
senki sem oly kicsi és gyenge, hogy társának valamiben segít
ségére ne lehetne. Az egyik, az idősebb bizonyára szívesen köz
readja az ő tapasztalatait, hogy a hosszabb gyakorlat által igazolt 
és bevált tanítási módszert mások előtt is hozzáférhetővé tegyük; 
ismét más kellő felkészültséggel tanulmányozza, azután ismertesse 
az újabb pedagógiai irányokat, módszertani újításokat és vívmá
nyokat ; az új tanterv is elég alkalmat ad, hogy az anyag feldol
gozásáról megbeszélést, vagy eszmecserét folytassunk, vagy ha
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van valakinek valami kedvenc tárgya, mellyel előszeretettel és 
behatóan foglalkozik, az ne rejtse tudását véka alá, hanem 
mutassa be az ő fáradozásának eredményét, hogy abból más is 
tanulhasson, vagy mások is indítást nyerjenek hasonló tevékeny
ségre. Egyszóval egyesületi összejöveteleink módot nyújtanak 
mindenkinek arra, hogy elmondhassa tapasztalatait, véleményét, 
nézeteit. És ha néha nézeteltérés mutatkozik is, vagy ellentétes 
álláspontok állanak szemben egymással, az is az oktatásügynek 
javára lesz, mert az eszmecsere és vitatkozás, ha ildomos formák 
között és tárgyilagos alapon történik nagyban hozzájárul a gon
dolatok, eszmék tisztázásához és az ellentétek kiegyenlítéséhez. 
A leszíirődöít igazságokat pedig valamennyien alkalmazzuk a 
gyakorlatban; igy lesz az egyesületi munka az iskolaügynek és 
általa evang. egyházunknak és édes hazánknak is hasznára és 
javára. Ebben az értelemben kérem a kedves kartársak támoga
tását és segítségét. Abban a reményben, hogy mai tanácshozá
sunk a mi épitő és nevelő munkánknak üdvére lesz és hogy 
mai összejövetelünkből erőt és bátorítást merítsünk mindennapi 
munkánkhoz ; szeretettel köszöntőm a kedves kartársakat, a gyűlést 
megnyitom.“ A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rózsa Lajos egye
sületi jegyzőt, hitelesítésére Bácz Kálmán és Mód Pál egysiileti 
tagokat.

4. Karner Frigyes elnök meleg szavakkal üdvözli a szép 
számmal megjelent vendégeket.

5. Dr. Beyer János kőszegi felügyelő üdvözli a vasi közép, 
egyházmegye tanítói karát. Hangoztatva a tanítói kar nagyrabe
csülését és a tanítói munka fontosságát, azon reménynek adott 
kifejezést, hogy e nemzetépítő tanítói munka le fogja dönteni 
az átkos trianoni határokat.

6. Elnök jelenti, hogy nagyt. Zongor Béla esperes ur elfog
laltsága miatt a közgyűlésen nem jelenhetett meg, hozzá intézett 
levélben Isten áldását kívánja az egykázmegyei tanítóegyesület 
működésére.

Tudomásul szolgál.
Elnök jelenti, hogy Herczeg Károly, Illés László egyesületi 

tagok elmaradásukat hozzá intézett levélben igazolták.
Tudomásul szolgál.

7. Karner Frigyes egyesületi elnök olvassa évi jelentését:
„Tisztelt Közgyűlés!

Évi jelentésemet van szerencsém következőkben beterjeszteni. 
Az utóbbi gyűlésünk óta eltelt egyesületi év legfontosabb ese
ménye mindenesetre a f. é. július hó elején lefolyt Orsz. Tanügyi 
Kongresszus. 1848-óta harmadszor gyűltek össze a tanűgy mun
kásai, hogy a nevelés- és oktatásügy kérdéseivel foglalkozzanak. 
A kisdetovóktól kezdve akadémiák és egyetemekig minden fokú 
és rangú intézmény sokszorosan képviselve volt lelkes résztve
vőkkel, akik az előadókat nagy érdeklődéssel és élvezettel hall
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gatták. A napilapok és folyóiratok kimerítő tudósításokat hoztak 
a kongresszus lefolyásáról, úgy, hogy azok is, akik azon nem 
lehettek jelen, megbízható képet és tájékozódást szerezhettek 
arról a munkáról, amit a gyűlés végzett. Nem akarok felesleges 
munkát végezni a kogresszus lefolyásának leírásával, csak 
röviden rámutatok azokra a kérdésekre, melyek bennünket leg
inkább érintenek. Legnagyobb jelentésű volt a közoktatásügyi 
miniszter úrnak azon kijelentése, hogy törvényjavaslat készül a 
nyolsosztályú népiskola életbeléptetéséről, illetőleg a tanköteles 
kornak a 14 éves korig való kiterjesztéséről. Ezt a kijelentést 
nemcsak a tanítók, hanem az összes kongresszusi tagok zajos 
helyesléssel és lelkesedéssel fogadták. A kérdés nem új, utóbbi 
években már többször tárgyalták egyes gyűléseken, elsősorban 
az Orsz. Szövetségben. A népiskola fejlesztésének szükségét 
belátta most a kormány is és megteszi az előkészítő lépéseket 
a nyolcsosztályu népiskola felállítására. A nép rétegeinek műve
lődésére és gazdasági viszonyaira mélyreható, üdvös befolyású 
lesz a népiskola fejlesztése, mert a nemzet értelmi színvonalának 
emelkedése maga után vonja gazdasági helyzetének a javulását 
is; abban a versenyben, mely a népek között gazdasági téren 
folyik, nemzetünk is csak ügy fog megállani, ha a művelődésben 
együtt halad a szomszéd államokkal, ahol a nynlcosztályu nép
iskola már régen polgárjogot nyeri. Az új népiskola gyökeresen 
megváltoztatja majd a jelenlegi rendszert s kiható lesz bizonyára 
a tanítóképzésre is. Ezen kérdésben a kongresszus népiskolai 
szakosztálya azon álláspontra helyezkedett, hogy követeli a taní
tók akadémiai vagy egyetemi képzését középiskolai érettségi 
után. Ezen és más kérdések megvitatásával és tárgyalásával a 
kongresszus felette fontos és értékes munkát végzett, amely 
bizonyára gazdag gyümölcsöt fog hozni. Nem kevésbbé tanulsá
gos és érdekes volt a tanügyi kiállítás is. Osztott és osztatlan, 
felekezeti, községi és állami népiskolák kiállított munkái tanú
ságot tesznek iskolaügyünk fejlettségéről. Növendékek írásbeli 
dolgozatai, rajzai, kézimunkái, valamint kidolgozott mintatanítások, 
tananyagbeosztások, órarend, statisztikai tabellák mutatják azt a 
nagy munkát, amit az iskolák végeznek. De szükséges is, hogy 
minden rendű iskola hűségesen végezze kötelességét, mert csak 
kitartó, lelkiismeretes munkával vezethetjük a nemzetet az erköl
csi és gazdasági boldogulás útjára.

Nyári gyűlésünk egyházi hatóságunk intézkedésére elmaradt; 
erről külön körlevélben idejében értesítettem a kartársakat. 
Azokat az ügyeket, melyeknek elintézése a közgyűlés hatáskörébe 
tartoztak volna, utólagos jóváhagyás reményében elnökileg elin
téztem. így az egyházmegyei közgyűlésre kiküldötteknek Göcze 
István egyesületi aljegyzőt és Bácz Kálmán kőszegi kartársakat 
neveztem meg, az égyházker. közgyűlésre küldendő két tanítói 
képviselőt választó szavazatot egyesületünk nevében Neubauer 
János soproni és Kisfaludy Károly büki tanítóra adtam. Kérem 
ezt tudomásul venni.“
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Tudomásul szogál.
7a. Jelenti továbbá az elnök, hogy junius hó 27-én Szombat

helyen tartott egyházmegyei közgyűlés ünnepélyes keretben 
egyházmegyei felügyelői hivatalába iktatta szentmártoni Radó 
Lajos felsőházi tag Öméltóságát. Az üdvözlések során egyesü
letünk nevében a tanítói kar üdvözlését és jókívánságát, szóval 
tolmácsolta az elnök a felügyelő úr ő méltósága előtt. Szentmár- 
íoni Radó Lajos oly családból származik, melynek tagjai mindig 
kitűntek hitbuzgóságukkal és hithűségükkel, kik a múltban 
iskoláinknak és egyházunknak lelkes pártolói és támogatói voltak. 
Az egyházmegyei tanítóegyesület is örömmel és tisztelettel üdvözli 
Öméltóságát a felügyelői székben, az egyesület és az iskolák 
ügyeit figyelmébe ajánlja, munkájához Isten gazdag áldását és 
bő sikert kíván. Javasolja, hogy az egyesület ezen tiszteletteljes 
üdvözlését jegyzőkönyvi kivonatban is tolmácsolja.

A közgyűlés az elnök javaslatát készséggel 
elfogadja, mélt. szentmártoni Radó Lajos felsőházi 
tag, földbirtokos urat egyházmegyei felügyelői 
tisztében üdvözli.

7b. Az elnök évi jelentését olvasva tovább jelenti, hogy az 
egyházmegye szeretettel üdvözölte nagytiszt, esperes urat azon 
alkalomból, hogy 10 éve áll az egyházmegye élén- Hálával emlé
kezik meg egyesületünk is ez alkalommal a lelkiismeretes pon
tosságról és gondos szeretetről, mellyel nt. esperes úr az iskolai 
ügyeket intézi és arról a jóakaratról, melyet az egyesület és 
annak tagjai iránt sokszor tanúsított, midőn ót tisztelettel és 
szeretettel üdvözöljük, kérjük további jóakaratát az egyesület és 
iskolák irányában, az egyházkormányzói munkájához pedig Isten 
gazdag áldását kívánjuk. Indítványozza az elnök hogy a nt. 
esperes urat 10 évi esperesi működése alkalmával közgyűlésünk 
is üdvözölje.

A közgyűlés az elnök indítványát kész öröm
mel magáévá teszi és elhatározza, hogy egyház
megyénk közszeretetben álló esperesét 10 évi 
egyházmegyei kormányzói tisztében jegyzőkönyvi 
kivonattal üdvözli.

7c. Jelenti tovább az elnök, hogy amint tudjuk, az Orsz. 
Evang. Tanítóegyesület két évvel ezelőtt elhatározta egy balatoni 
üdülőház létesítését. Amit alig mertünk reményleni, a vezetőség 
gondos fáradozásának sikerült a tanítóság ezen óhaját rövid 
idő alatt megvalósítani, amennyiben még a télen Révfülöpön, 
közel a Balatonhoz, szép helyen, megfelelő, szépen berendezett 
és felszerelt épületet szerzett. Kezdetben sokan voltak a kétel
kedők, akik a vállalkozás sikerében alig mertek bízni. Azóla az 
„Üdölőház“ megnyílt és nyáron nagyszámú vendégeinek már 
kellemes nyaralást és pihenést nyújtott. Hogy az intézmény oly 
hamar létre jött, azt a közokt. kormánynak köszönhetjük, mert
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35 esztendei évi 4 500 P államsegélyt folyósíjoíí az épület vétel
árának törlesztésére; köszönet illeti Kapi Béla fötisztelendő püs
pök úr Öméltóságát, mert közben járt az államsegély kieszköz
lésénél és nemcsak jó tanáccsal, hanem cselekvő szeretettel is 
segítette a kezdet nehézségeit leküzdeni, elismeréssel és hálával 
kell adóznunk az orsz. egyesület vezetőségégek, főleg Krug Lajos 
elnöknek, ki időt és fáradtságot nem kiméivé az intézményt létre
hozta; fáradozásának legszebb jutalma legyen az üdülőház fel
lendülése. és a benne pihenést találó nagyszámú kartársak hála
érzete.

A Vasmegyei Ált. Tanítóegyesület emléktáblával megjelölte 
Nemescsóban a régi iskolaépületet, melyben Péterffy Sándor, a 
tanítók atyja tanult és rövid ideig működött. Szept. 16-án az új 
iskolaa felavatásával kapcsolatban volt az emléktábla leleplezése 
nagyszámú közönség jelenlétében. Egyesületünk részéről is töb
ben voltunk ott; tekintettel arra, hogy Nemescsó a mi egyházme
gyénk kebelébe tartozik, az egyesület nevében, hálánk jeléül kis 
babérkoszorút helyeztem az emléktáblára.

Tudomásul szolgál
7d. Főtiszt és mélt. püspök urnák győri lelkésszé történt 

meghívása folytán, püspöki székhelyét Győrbe helyezte át s igy 
nemcsak eddigi szombathelyi gyülekezetétől vált meg, hanem a 
Vasi Közép egyházmegyétől is, mely áldásos lelkészi munkássá
gának 23 éven át színhelye volt. Az a mély meghatottság, mely 
a bucsuzás alkalmával erőt vett rajta és hívein és a szempillá
kon rezgő könnycseppek jelezték a nagy fájdalmat, melyet távo
zása a lelkekből kiváltott és jelezték azt a benső, szoros kapcsot, 
mely a távozó föpászlort híveivel összekötötte. A tanító-egyesü
let is mélyen fájlalja a szeretett főpásztor távozását az egyház
megyéből, de tudjuk azt, hogy a térbeli távolság nem lazítja meg 
a tisztelet és szeretet kötelékeit és tudjuk azt, hogy főtiszt, püs
pök urunk az iskola és annak munkásai iránti jóindulata és sze- 
retete új székhelyén is a régi marad, azért megnyugodva hajiunk 
meg azon egyházi magasabb érdekek és szempontok előtt, melyek 
ezt a lépést szükségessé tették. Isten áldása kisérje a szeretett 
főpásztori és annak lépéseit az új székhelyén is, a jóságos Isten 
oltalmazó kegyelme őrködjék áldásos, munkás élete felett.

A közgyűlés mélyen fájlalja szeretett főpász
torunknak egyházmegyénkből való távozását, de 
megnyugodva abban a indáiban, hogy szeretett 
főpásztorunk atyai szeretete a térbeli távolság 
dacára sem szűnik meg. Egyházmegyénk iskolái 
és annak munkásai iránti jóindulata és szeretete 
a régi marad. A mindenható Isten oltalmazó ke
gyelme kisérje minden lépését és őrködjék áldá
sos munkás élete felett.
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7e. Az egyesüleli tagok sorában következő változások tör
téntek: Fodor Lajos rábabogyoszlói kartársunk Magyarkereszt- 
urra, Asbóth László őrimagyarósdi kartársunk Magyargencsre, 
Brunner János Alsórönökről Bikáira távozott; a körünkből kivált 
társainknak új működési helyükön is gazdag sikert és áldást 
kívánunk. Répcelakon a második tanítói állásra Takáts Ernő, 
Rábabogyoszlóba Na9Y Sámuel, Őrimagyarósdra Karner Margit 
került, Nádasdon a második tanítói állás újból be lett töltve Mes- 
terházy lmréné úrnővel, Szarvaskenden ideiglenes minőségben 
Griller Margit működik, a Szentgoíthárdon szervezett tanítói állás 
még nincs betöltve, ideiglenesen Konrád Emilia tanítónő oktatja 
a gyermekeket.

A közgyűlés szeretettel üdvözli az új kartár
sakat s kívánja nekik, adjon a jó Isten erőt és ki
tartást, hogy ev. egyházunknak és az iskolának 
hasznos és buzgó munkásai és egyesületünknek 
is munkás tagjai legyenek

7f. Elnök örömmel jelenti, hogy egyesületünknek egy jóakarója 
50 P-t adományozott egyesüleli célra.

A közgyűlés a nemeslelkü adományért hálás 
köszönetét mond s annak mikénti felhasználásáról 
a nyári gyűlésen fog határozni.

7g. Jelenti az elnök, hogy a meghívókat Kühn János kartárs 
készítette.

Közgyűlés Kühn János kartársnak fáradságá
ért köszönetét mond. A közgyűlés a mindenre ki
terjedő elnöki jelentést tudomásul veszi, az abban 
foglaltakat mindenben magáévá teszi.

8, Az elnöki jelentés után következik Orbán Károly kőszegi 
kartárs gyakorlati tanításának megbirálása.

A közgyűlés Orbán Károly élvezetes tanítá
sát örömmel hallgatta s neki az eleven, ügyes tanítá
sért köszönetét mond, leszögezve azt, hogy min
den módszer jó, ha a tanító jó.

9. Következik Széles Gyula kőszegdoroszlói kartárs játékos 
írás-olvasás tanításának, illetőleg Major Samu alsószakonyi 
kartárs játékos írás-olvasás bemutatott módszerének bírálása.

A közgyűlés többek hozzászólása után ügyes
nek találta. Széles Gyulának a bemutatásért köszö
netét mond s a módszert kartársaknak figyelmébe 
ajánlja.

10 Badics Ádám nemescsói kartárs ismerteti a bibliatörté
neti könyveket. Az áttanulmányozott könyvek között párhuzamot 
vonva, javasolja, hogy a népiskolákban tanításra legalkalmasabb 
könyvek (Turcsányi, Bereczky, Kemény-félék) közül válassza ki 
az egyesület az egyházmegyei iskolákban egyöntetű tanítás ked
véért, melyik volna bevezetésre legalkalmasabb s azt felsőbb 
hatóság engedélyezésével használhassa.
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Többek hozzászólása után a közgyűlés hatá
rozati eredményre nem jutott, annak megállapítását 
későbbre hagyta. Badics Ádám egy bibliai történeti 
tanítás vezérkönyvének megírására vonatkozó 
indítványát a közgyűlés magáévá teszi

11. Kühn János kőszegi kartárs olvassa fel „Világi dal 
fejlődése“ című munkáját.

A felolvasónak élvezetes munkájáért a köz
gyűlés köszönetét mond.

12. Somogyi Béla alelnök ismerteti 1928. okt. 10-én Budapesten 
tartott orsz. választmányi gyűlés eredményét. Sajnálattal jelenti, 
hogy orsz. egyesületünk agilis elnökét, Krug Lajost szerencsélen- 
ség érte, egy villamosról leszálva elesett s ez alkalommal elég 
súlyosan megsérült, indítványozza, hogy az egyesület fejezze ki 
részvétét s fejezze ki nejének elhunyta alkalmából is.

A közgyűlés mély sajnálattal veszi tudomásul 
orsz. elnök nejének gyászos elhunytát és az ötét 
ért balesetét. Kívánja az egyesület, hogy megseb
zett szivére csepegtessen gyógyító balzsamot a 
nagy Isten; neki, hogy sebesüléséből minél előbb 
felgyógyuljon s folytassa a régi erővel, tapintatos 
körültekintéssel orsz. egyesületünk vezetését

13. Somogyi Béla jelenti tovább, hogy Krug Lajos orsz. 
egyesületi elnököt a Révfülöpön vásárolt üdülőház ügyében tett 
intézkedései megtámadtaíásnak voltak kitéve, kéri az egyesüle
tet, hogy ezen megtámadfatásokért adjon az egyesület elégtételt.

A közgyűlés Somogyi Béla javaslatát magáévá 
teszi, Krug Lajosnak eddigi fáradozásáért köszö
netét mond és biztosítja teljes bizalmáról.

14. Végül Somogyi Béla ajánlja, hogy az egyesület a leendő 
orsz. egyesületi gyűlésre fontosabb ügyek tárgyalása alkalmával 
az egyesület tagjai közül egyet küldjön ki.

A közgűlés Orbán Károly egyesületi tagot 
küldi ki.

Több tárgy nem lévén, a Himnusz eléneklésével a közgyűlés 
véget ért.

Kmft.
Rózsa Lajos s. k.

egyes, jegyző.
Karner Frigyes s. k.

elnök.

Hitelesítjük :
Mód Pál ev. tanító, s. k. 
Bácz Kálmán ev. tanító,s.k.

*



29

1928. évi október 29-én tartotta a veszprémmegyei ev. tanító- 
egyesület „Bakonyvidéki köre“ Veszprémvarsányban rendes évi 
közgyűlését. Gyűlésen megjelent, mint vendég Pócza Ferenc ev. 
lelkész és Munkácsy Sándor kir. s. tanfelügyelő. Káldy József 
v. varsányi kartárs elnök elnöki megnyitójában rámutat a VIII. 
oszt. elemi népiskola fellállííásáról szóló rendelet fontosságára 
és ezzel kapcsolatban a tanítói önképzésről és továbbképzésről 
szól. Gálos Gyula veszprémi kartárs értekezése a „Beszéd és 
ért. gyakorlat“ és Petter Viktor „Irás-olvasás-fogalmazás és nyelv
tan“ tanítása az új tanterv szerint voltak a tárgysorozat követke
ző pontjai. Elnök megható szavakkal búcsúzik 40 évi szolgálat 
után körünkből távozó Szekér József b. szombathelyi karíárstól; 
élvezhesse sokáig a jól kiérdemelt pihenés éveit. Somogyi János 
b. bánki tanító indítványozza, hogy az egyes egyesületek pálya
díjakat tűzzenek ki, miáltal fokozódna a munkakedv és az önkép
zés. Elnök sajnálattal jelenti, hogy sok az igazolatlanul távol 
maradt kartárs. Igazolatlanul távol marad.■ Ászár, Homokbödöge, 
Vanyola, Btamási és Súr. Munkácsy Sándor kir. s. tanfelügyelő 
örömének adott kifejezést, hogy oly szép és értékes munkát 
tapasztalt, felkéri a jelenlévőket további kitaríós munkára, kartársi 
összetartásra, mert csak is igy érhetők el a kitűzött szép célok.

üalvax, jegyző.

A Kemenesaljái ág. h. ev. tanítóegyesület október hó 30-án 
tartótja őszi rendes gyűlését Czeldömölkön.

D. e. 9 órakor az egyházmegye lelkészei és tanítói úrvacso
rához járultak a nemesdömölki ev. templomban, hol az úrvacsora 
vétele után Varga Gyula esperes testvéri egyetértésre intette a 
lelkészeket és tanítókat. Ez az egyetértés, mondja az esperes; 
fog az egyház és haza számára kötelességtudó és munkás nem
zedéket teremteni.

A templomból az Árpád uccai iskolába vonultak fel a teljes 
számban egybegyülí tanítók. — Szórády Dénes elnök megnyitó 
beszédében megemlékezett a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus
ról, melynek munkája és határozatai a tanítóság ügyének előbb- 
revitelét célozzák. Kéri a kartársakat, hogy mindnyájan igyekez
zenek munkájukkal a tanítóság érdekeit előmozdítani. Hálával 
emlékezik meg Krug Lajos Orsz. Ev. Tan. Egy. Elnökről, akinek 
fáradozása megteremtette a tanítók balatoni üdülőházát. Koczor 
Márton nyug. kartársunk elhunytáról mély fájdalommal emléke
zik meg, méltatva érdemdús életének munkásságát Bejelenti, 
hogy az egyesület nevében koszorút helyezett sírjára. „Legyen 
közöttünk emléke áldott!“ Részvétét fejezi ki Krug Lajosnak neje 
elhunyta, — ugyancsak az őt ért baleset alkalmából. — Kivánja 
mielőbbi felgyógyulását.

Köszönti a nyugalomba vonult kartársakat, ugyancsak az 
egy. új tagjait is.
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Ezekután a közgyűlést megnyitja s a jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Ludván János és Szabó Aladár kartársakat.

Következett Vincze Jolán czelldömölki tanítónő gyakorlati 
tanítása a „Családról“. Beszéd és értelemgyakorlat az I. osztályban.

Az igazán lebilincselő, hangulatos tanítás bírálata során Lud
ván Sándor kartárs elismeréssel adózik annak az Isten adta 
íeheetségnek, mellyel előadó ügyesen rajzolva vezette rá a gyer
mekeket a tanítás céljára. Üdvözli a kedves rajzolva beszélgetést. 
Indítványozza, hogy közgyűlés a tanításért köszönetét fejezze ki.

Közgyűlés az indítványt magáévá teszi és előadónak köszö
netét szavaz.

Elnök indítványára, közgyűlés elhatározza, hogy az immár 
elavult Bognár f. „Kis-Káté“ helyett a Győry Vilmos félét lógja 
bevezetni.

Az elemi iskola többi tárgyait magában foglalja a Kapi-Papp 
féle olvasó- és tankönyv.

Elnök ezek után jó munkát kivánva a kartársaknak az isko
lai évben, a gyűlést bezárja.

Közgyűlés a „Himnuszt“ elénekelve oszlott széjjel.
Vida Béla
e. aljegyző

Tudni valók.
1. Az Országos Tanítószövetség Vezérlőbizottsága kér

vénnyel járult a közoktatásügyi-, a pénzügy- és jólléti miniszterek 
elé. November 23-án pedig az országos kántortanítói határoza
tokat juttatta fentebbi miniszterekhez az elnökség. A káníoríaní- 
íók kérelme megfelelő kísérő irattal még az egyház főhatósá
gokhoz is fel lett terjesztve.

Most pedig a kartársak közremöködését kéri a vezetőség. 
A sérelmek sürgős orvdslását szorgalmazza minden tanító, össze
köttetéseinek megfelelően, úgy a sajtóban, mint az illetékes or
szággyűlési képviselőknél. Ugyanakkor hivatkozzék mindenki a 
tanítói fizetésrendezés ügyében hozott újabb határozatainkra is.

Módjában van ezt az annyira fontos kérdést mindenkinek 
valamely uton-módon az illetékesek jóindulatába ajánlani. A Szö
vetség már eddig is minden lehetőt elkövetett s ezután is min
dent elkövet, de erre szolgáló eszközei igen korlátozottak, azért 
kéri az összes szervezeteket a munkában való közreműködésre.

2. Kedvezményes vasúti igazolványok érvényesítése. Az 
aktiv tanítóknál és óvónőknél az igényjogosultságot az illetékes 
tanfelügyelő igazolja; a nyugdíjasoknál a nyugellátást számfejtő 
számvevőség (m. kir. vall. és közokt. min. számv. IX. oszt, Buda
pest, V., Hold-u. 17). Felekezeti tanítók maguk fizetik a térítési 
összeget (16 P-t. Elég szomorú!); a nyugdíjasok is természete-
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sen maguk A min. számvevőségtől visszaérkező igényjogosultsági 
bizonylatot, az arcképes igazolvány, továbbá a térítési összeg 
befizetését igazoló csekkszelvény és két pengős levélbélyegnek 
csatolásával az államvasuti üzletvezetőséghez küldendő be és 
pedig a következő csekkszámok alatt: a budapesti üzletvezető
ségé 12.060. a debrecenié 12.123, a miskolcié 12.089, a pécsié 
34.230, a szegedié 12.095, a szombathelyié 12.090

A Győr-Sopron-Ebenfurti vasútra is az államvasuti igazolvá
nyok érvényesek. A Déli vasút bármely állomás s/.emélypénztá- 
ránál és a menetjegyirodáknál darabonként 3 pengőért érvénye
síti az igazolványokat.

Beszélgetések a tanítóról.
m .

A tanító a világ örökös katonája, kinek békéje, nyugalma soha 
sincsen. Ott harcol folytonosan a ku ltúra  mezején, s szükséges, hogy 
győzelemről, győzelemre vigye zászlaját, különben elesett.

Égeti agysejtje it  a láz, mely a nagy szeretet hevületéből szárm a
zik, Át aka r ja  ölelni ezt a nagy világot, a maga kicsiny világában. 
Építi a magyar jövőt, anélkül, hogy gondolna a maga jövőjével, s ha 
bele is néz néha és lá t ja  is annak sokszor örömtelen sivárságát, megy, 
ha lad  előre azon az úton, amely őneki becsületes kötelességteljesítést 
jelent.

M inden életh ivatásnak megvan az az előnye, hogy rendszerin t ott 
gyakoroltatik, ahol a hozzá hasonló gondolkodásúak ta lá lnak  maguk
nak életcélt- Csak a tanító hivatásában hiányzik ez az előny sokszor. 

Például:  Ahol a faluban van gyógyszerész, ott bizonyára lesz 
lelkész, jegyző, tanító, orvos, esetleg állatorvos, postamester stb.

De van olyan hely sok, — most divat a szaporítása — a tanyák, 
ahol az egyedüli ku ltú rlény  a tanító.

Hogy ez mit jelent, ezt magyarázni nem lehet, ezt vagy tu d ja  
érezni az ember, vagy nem tudja.

I t t  válik valóságos hőssé a tanító. Tám ad a tudatlanság, sötétség, 
babona, e lm aradottság  és maradiság ellen.
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Ahcl sikereket tud elérni, ott meg is kell azokat tartania. Övé 
a felelősség. És mikor leszáll az este és mindenhol a pihenés aranyozza 
be a kedélyeket, jó pályatársam, neked a pihenés is munkát jelent, 
akkor tolod őrszemeidet előre, hogy a holnap tám adása  ismét a tiéd 
legyen.

Ki az a merész, aki le merné kicsinyelni az e llenhadat? Óh, a k a d 
nak ilyenek bőven! S ki az, aki segítségre siet? Nó . , . ebből aztán 
ritkábban!

Csak egyre vagyunk kiváncsi! Azok, akik a magyar tanító sorsát 
intézik, mikor tanulják  meg a harcászat legelemibb tételét: Utána- 
pótlás nélkül hiába ja küzdő minden erőfeszítése. A  tanítónak nívót 
kell tartani, tovább tanulni, kultúrlény módjára  kell öltözködnie, ez 
pedig pénzbe kerül. Ezt a pénzt, ezt az utánpótlást senkitől sem 
sajnálják  jobban, mint a magyar tanítótól. Igen! Bele szeretném ki
áltani, oda szeretném égetni mindazok leikébe, akik elfelejtették, hogy 
az életbe a lökést, az egyenes utat, a boldogulás alapját, a tanító ad ta  
meg nekik.

Nem kaszinózni, nem hejretyútyázni, nem mulatni akar a tanító, 
hanem jó papjával holtig tanulni, hogy holtán túl is tanítson,

Kultúrember  akar lenni, ő, aki magából sugározza a kultúrát. 
Vagy talán a hősök sorsa mindig ugyanaz, mint 1918-ban volt, amikor 
nevették azt, aki harcolt, mondván: ,,Vicc volt itthon maradni, nem 
kimenni a fron tra?!“

Óh, az igazság keresésében sokszor kiáltok így:
Bizony, igaza van annak a görög közmondásnak: ,,Akikre az iste

nek haragszanak, azokat tanítóknak teremtették.“

Felkérem tanítótársaimat, hogy katonai adataikat velem közölni 
szíveskedjenek. Úgyszintén azokét is kérem, akik mint polgárok tel
jesítettek valamely hadiintézetnél szolgálatot.

Az adatok beküldésére kérem az elesett hősök hozzátartozóit is.
Készülő könyvemhez — mely az „Evangélikus tanító a világ

háborúban“ címet kapja — szolgáló adatokért itt is már köszönetét 
mondok.

Közleményeket a következő címre kérek;
Káva, u, p. Monor (Pest vm,), P á t e r  J e n ő ,  evang, tanító.



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l :  T a n í tá s i  t e r v e z e te k  a  g a z d a s á g i  é s  te r m é s z e t i  
is m e r e te k  k ö r é b ő l a III. oszt. számára. 2. T a n í tá s i  t e r v e z e te k  a IV. 
osztály számára. 3  P . 3. E r e d m é n y tá r  a  t a n í t á s i  t e r v e z e te k h e z .  

IV. o. 9 0  f i l l . 4. Ugyanaz a III. o. 9 0  f i l l .  5. S e g é d k ö n y v  a  te r m é 
s z e t r a j z  ta n i tá s á h o z .  III.—IV. o. V 2 0  P . 6. G a z d a s á g ta n ,  te r m é s z e t 
r a j z , h á z ta r tá s  é s  e g é s z s é g ta n . (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P . 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 5 0  f i l lé r .

Az 1., 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O r s z á g o s  E v a n g é l ik u s  T a n í tó e g y e s ü le t  t u la jd o 
n á t  k é p e z ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére (T o ln a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K i s z e l y  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K i s z e l y  J á n o s  és 
M o ln á r  I m r e  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K i s z e l y  J á n o s :  B ib l ia i  tö r té n e te k . I.—II. oszt. számára 8 0  f i l l é r ;  
8 III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  I m r e : E g y h á z tö r té n e t . 1 P .





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

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.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
1929. ÉVI FEBRUÁR HÓ

♦  ♦ ♦ ♦ V W

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő
u

HÖTTIQ-ROMWALTER NYOMDA •RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON,
<$■



Szerkesztői üzenetek.
T. P. Nyíregyháza. Csak hadd jöjjenek ! Cikkeidnek mindig van helyök 

lapunk hasábjain.
St. E. Nyíregyháza. A 7/a., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 18. és 19. 

folytatást kézhez vettem. Sorra kerül mind. Köszönöm lapunk érdekében kifej
tett fáradhatatlan munkásságát. Adjon a Mindenható egészséget, erőt, hogy a 
jövőben is hasonló búzgalommal és kitartással szántogathasson a tanítóság 
töretlen ugarán!

M. K. Ne kérdezd ! Megint csak ott kezdhetném nótámat, ahol múlt havi 
számunkban abbahagytam és úgy is csak Jeremiás siralma lenne belőle. — 
Inkább hallgatok.

P. J. Káva. Fején találja sokszor a szeget. Amit mond, érdekes és gon
dolkodásra és talán egy kis befelétekintésre is késztet. Csak tovább!

Elnök Urak! Hogy lapunk a gyűléseinken lefolyt dolgokról hűséges 
képet nyújthasson, felkérjük az igen tisztelt elnök urakat, gondoskodjanak kime
rítő referádákról és azoknak idején való elküldéséről. De a felolvasott érteke
zéseket, vitatételeket és közérdekű határozatokat is juttassák el minél előbb 
a szerkesztőséghez.

Felkérjük továbbá az igen tisztelt elnök urakat, győződjenek meg arról, 
hogy egyházmegyéjükben az összes iskolák előfizetnek-e az Evangélikus Nép
iskolára ? Ha volna (pedig, de sok van) olyan iskola, mely az egyetemes egyház 
határozatáról nem akar tudomást venni: járjanak el az illető iskolafenntartó 
ellen, de ne tűrjék, hogy akadjon csak egyetlen egy iskola is, mely a legma
gasabb egyházi forum intézkedéseinek fittyet hány!

Ü dülöházunknak az egyetemes egyház 500 pengőt juttatott, mit ezen
nel hálás köszönettel nyugtatunk.

*

Újból felkérjük a kedves kartársakat, hogy a „Tanító
nap“ megtartásáról, a tagdíjak beszolgáltatásáról, az előfi
zetési díjnak beküldéséről ne feledkezzenek meg!
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A nyolc osztályú népiskola ellenzői.
M ert vannak és pedig szép számmal. Mélységesen fájlaljuk, hogy 

épen olyan oldalról hirdetnek had já ra to t  ezen kulturfölényt bizto
sító törekvés ellen, ahonnan megértést és támogatást vártunk. Annál 
nagyobb örömmel üdvözöljük azonban a segítséget egyházunk részé
ről, m ert bizonyára ennek felfogását tükrözi vissza az ,,Evangélikusok 
L ap ja“, mely megdönthetetlen érvekkel és a vaslogika vértezetében 
száll síkra igazunk mellett. Hogy olvasóink is tudomást vegyenek az 
„Evangélikusok L ap ja“ állásfoglalásáról, minden kom m entár hozzá- 
füzése nélkül átvesszük és a következőkben közöljük a nagyérdekű 
cikket:

A  Falu-Szövetség választmánya után az Országos Jegyző-Egye
sület elnökségének és bizottságainak értekezlete is á llást foglalt a 
nyolc osztályú népiskolai oktatás ellen. A  jegyzők egyesületének á l 
láspontja  a népművelődés kérdésében az, hogy elsőrendű teendő a n 
nak megállapítása, hogy a népoktatás állami feladat; csak ennek 
megállapítása után lehet foglalkozni a népoktatás emelésével. A  jegy
zői kar  a mai időt nem ta r t ja  elérkezettnek a nyolc osztályú n é p 
iskola bevezetésére egyrészt a falu népének nyomorúságos helyzete 
miatt, m ásrészt pedig azért, mert a kultuszminisztérium javaslata a 
nyolc osztályúvá fejlesztendő népoktatásnak minden terhét újból a 
községekre akar ja  rárakni. A  községek pedig tudvalevőleg még első
rendű közigazgatási szükségleteiket sem tud ják  kielégíteni. Annyit 
vélnek csupán megvalósíthatónak, hogy az 1868. 38. tc .-nek a hat 
osztályú népiskolákra adott kereteit töltsék ki megfelelő népiskolai 
tartalommal.

Sem az alapvető állásfoglalással, sem az indokolással nem tudok 
egyetérteni. Tudtommal a környező államokban már túlmentek a hat 
osztályú népiskola keretein. A  magyar nép nem m aradha t  el iskolá
zottság tekintetében a  szomszéd népek mögött. Ezt én olyan döntő 
érvnek tartom, hogy habár a nyolc osztályú népiskola ellen felhozott 
érveket alaposan vizsgálni és mérlegelni szükséges is, ámde ez csak 
abból a szempontból történhetik, hogy a nehézségeket milyen módon 
lehet kiküszöbölni. Maga a fejlesztés elkerülhetetlen. A  jegyzői kar  
nehezményezi, hogy a javaslat „újból“ a községekre aka r ja  rárakni 
a terheket. Megvallom, nem értem. A  népoktatás terheit nagy á l ta 
lánosságban beszélve ma sem a községek viselik, hanem részben a 
gyülekezetek, részben az állam, S egyre fokozódó mértékben az á l
lam. A  népoktatás ügye állami fe ladatnak vaú elismerve. Hogy az 
állam jogot ád egyházaknak, községeknek, testületeknek, sőt m agá
nosoknak iskolák felállítására, ez nem jelenti azt, hogy az állam nem 
ta r t ja  állami fe ladatnak a népoktatást. Elsősorban az egyházak til
takoznának az ellen, hogy iskolák felállítására való joguktól őket az 
á llam  megfossza. Különben sem áll az oktatás- és nevelésügy é rdeké
ben a csak állami oktatás.

A  falusi nép nyomorúságos gazdasági helyzete nem csupán a 
falusi nép specialitása. Nem érv az, hogy a községek még elsőrendű
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közigazgatási szükségleteiket sem tudják  ma kielégíteni. Tudom, hogy 
a jegyzőknek sok munkája  van. De végzett munkájuk javarésze nem 
a községek közigazgatásából származik, hanem állami közigazgatási 
teendők végzéséből áll; viszont a jegyzőket a községek fizetik. Helyt 
nem álló érvelés tehát az, amely szerint ezeknek a közigazgatási szük
ségleteknek kielégítése és a községek háztartásának  ezen a címen való 
terhelése a falusi nép szempontjából előbbrevaló lenne, mint a nép
oktatásból származó megterhelés.

Tény ellenben az, hogy a hat osztályú népiskolának különösen 
ötödik és hatodik osztálya túl van terhelve tananyaggal. Tény az is, 
hogy az ismétlőiskolai oktatási rendszer nem vált be, azzal eredményt 
elérni bajos. Amennyiben a jegyzői karnak az a kívánsága, hogy a 
hat osztályú népiskola adott kereteit töltsék ki a megfelelő népoktá^ 
tási tartalommal és az osztályoknak tananyagát szabják a falusi nép 
értelmi, gazdasági és társadalmi világához, a mostani tartalomnak és 
tananyagnak b írála ta  akarna lenni, erre vonatkozólag csupán az a 
me§íeéYzésem van, hogy a hat osztály keretei egyáltalán nem a lka l
masak arra, hogy általánosán szükséges közismereti anyagon túlmenő 
speciális igényt kielégítsenek, mert ez a közismereti anyag a kereteket 
teljesen kitölti. Amiről bármely szakember bizonyságot tehet.

Tudom, hogy a Falu-Szövetség ,és az Országos Jegyző-Egyesület 
állásfoglalásának súlya van. Épen ezért sajnálom, hogy erre az á llás
pontra  helyezkedtek, szerintem a kérdésnek nem elég tágkörű és mesz- 
szelátó megítéléséből kifolyólag.

A tanyai tanító.
Amióta megkezdődött a legújabbkori honfoglalás a tanyavilág

nak népiskolákkal való behálózásával, megsokasodott ama lelkes h a r 
cosoknak száma is, akiket tanyai tanító néven  ismerünk. Ez a h ad 
sereg nem öldöklő fegyverrel küzd nemzetünk jobb jövendőjéért, 
mégis része van neki minden szenvedésben, aminőt a  lövészárokban 
figyelő frontharcosnak kell elviselnie. Bátor katonák ők, mert nem 
rettennek vissza a városi kultúrától távol eső, elhagyatott helyeken 
rá juk  váró küzdelmes sorstól és a tudás fegyverével — talán nem 
egyszer ezer viszontagság között — megindítják a harcot a lelki sö
tétség ellen, hogy ne legyen senki e hazában, akinek meg ne csókolta 
volna homlokát nemzetünk géniusza és így lélekben megvilágosodva, 
mint öntudatos honpolgár élhessen egy szebb és emberibb életet.

Magasztos a cél, amire a tanyai tanító vállalkozott. Lemond a 
világ örömeiről, hogy másokat jobbakká és boldogabbá tehessen, F á 
rad  virradattól napestig, oktatva a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. 
Még vasárnapja  sincsen, mert ekkor van soron a leventék és felnőttek* 
oktatása. És vájjon a legtöbb esetben mi a jutalma az elősorolt ja
vakért? Viseli megadással a töviskoszorút. A  lelki életet élő ember 
ezt látva, így kiált fel ámulatában; „Hiszen ez valóságos após-
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toi!“ . . . „Rabszolga vagy!“ — mondják a reális érzésű, kíméletlen 
emberek. És a tanyai tanító, fáradalm at nem ismerve, megy előre és 
mindig csak előre, hogy diadalra  vigye azt a zászlót, amelyet nemes 
elszántsággal kezébe ragadott, mint a hazaszeretetnek megszentelt 
szimbólumát. Szíve telve egy az égiek által megszentelt érzelemmel, 
melynek neve: emberszeretet!

Amint osztogatja lelkének kincseit, boldoggá teszi az a tudat, 
hogy adhatott. Ha talán az elhintett magnak minden szeme nem 
hull is termékeny talajba, a magvető lelkiismeretét m egnyugtathatná 
az az érzés, hogy becsülettel sáfárkodott a reábizott talentumokkal; 
ámde ő nem tud nyugodni, míg teljes siker nem koronázza törekvését.

Közben múlik az idő. Az elrohanó évek nagy változást hoznak 
minden téren. H alad a világ . . . Újabb és újabb találmányokkal bol
dogítják az emberiséget a feltalálók, a tudós lángelmék pedig szintén 
termelnek hasznos vívmányokat. Mindeme változásokról a tanyai 
tanítónak tudomással kell bírnia. Beleteszi tehát időnként tarsolyába 
a legújabb irodalmi műveket és napi m unkája  végeztével a petróleum- 
lámpa vagy gyertya világánál érdeklődéssel olvassa és tanulm ányoz
za, hogy miféle változások történtek a nagyvilágban, mert ha igaz 
ez a közmondás: ,,a jó pap holtig tan u l“, a jó tanítónak is sokat, 
nagyon sokat kell tanulnia. Egy-egy érdekesebb olvasmány tanu l
mányozása közben a hajnali pirkadás vagy a kialvó lámpafény figyel
mezteti a munka abbanhagyására, mert a toronyóra ütése, sőt még 
a harangszó sem hallatszik ki 20—25 kilométerre a pusztába.

Az említett jelenségek által felébresztve, a szellemi világ magas 
régióiból leszáll a tanyai tanító a földre és eszébe jut, hogy nem 
sokára hallatszik ismét a gondtalan iskolásgyermekek zsivaja és ő 
még nem pihente ki a tegnap végzett munka fáradalm ait sem, De 
nyomban elsimulnak a gond redői arcán, amint a másik szobában 
édesen szunnyadó gyermekeinek ágyacskái felé siklik tekintete. Csen
des léptekkel odamegy a kicsinyekhez és hogy fel ne ébredjenek 
boldog álmukból, csak úgy lopva leheli egy-egy csókot kedveseinek 
homlokára. Azután ő is aludni tér.

Tolnay Pál.

Spranger Eduárd.
Irta: Koller István.

( V é g  e.)

Az egyéni lélek egysége abban áll, hogy az egyes cselekmények 
és élmények egy Énre vonatkoztatnak. Ez olyan tény, amely nem de
finiálható, hanem csak megélhető. Szellemi aktusnak nevezhető a sok
féle lelki tevékenységekből összeszőtt cselekmény. Szellemi aktus pl. 
egy Ítélet, míg az egyes képzetek stb, lelki funkciók. Az élmény ad  
értelmet az aktusnak. Sajátszerű aktusok sajátszerü  értelmet adnak.



86

így más értelme van az ismerésnek, más a vallásnak vagy művészet
nek, mint egésznek. Egy csillag így különböző módon fogható fel; más 
hatással lesz a lirikusra, más a csillagászra. Minden szellemi aktushoz 
egy értelemterület, jelentésterület tartozik, amelynek történeti fe jlő 
dése és megjelenése ad ja  a megfelelő kultúraterületet. A  megisme
rés, avagy a földmíves m unkája  stb. még nem érték, de minden szel
lemi területhez csatlakozik érték; azt uralja. Ez ad ja  a céltudatos 
összmüködést is. M inden munka az érték szempontja szerint Ítélhető 
meg. A  megismerés, műalkotás, gazdálkodás stb. törvényszerűségé
nek tiszta megvahsulásához csatlakozik a megfelelő érték. A  szellemi 
tevékenységek értékeket valósítanak meg. Meg kell különböztetni 
tehát az uralkodó szellemi törvényt és a história által determinált 
megvalósulást, így a gazdasági alkotások felett áll a ,,gazdaságos“, 
az ismereti alkotások felett az ,,igaz“, a művészi alkotások felett a 
„szép“ eszméje stb. Hogy a szellemi alkotásokban időfeletti érvény 
jut kifejezésre, amely nem függ az egyes alkotásoktól, azt mutatja, 
hogy a szellemi alkotások megértése nem függ a kortól vagy vidék
től. Szellemi megértés a szelleminek időbeli megjelenését visszavezeti 
az időfeletti törvényszerűségre, időfeletti értelmére. A  lélek szellemi 
s truk tú rá ja  a lapirányában egyezik az objektív szellem struktúrájával. 
A  szellemi tevékenység minden területe egy-egy értéket valósít meg. 
A z  emberi természet mindenkinél más-más szellemi irányba van be 
állítva. Ezen beállításokból kell megérteni a történetileg kifejlődött 
ku ltú ra  alapirányait. Mindenhol, ahol emberi kultúra található, ennek 
alapirányai azonosak. Vannak egyéni és társas szellemi aktusok. Még 
egy Robinson is megismerne, gazdálkodna, alkotna, de nem szeretne 
vagy uralkodna; ez már társas szellemi aktus.

Minden embernek teljesen egyéni világképe van, de minden szel
lemi tevékenységben a szellem egésze van jelen. Midőn az adotta t 
kiemeljük, az a megismerés jelensége. A z  alkotásba való beleélés az 
aesthetikai aktus csírája. Ha valamely élmény áj tatosságot eredm é
nyez: vallási hangulat. Az értelmezés tehát lehet: gazdasági, elmé
leti, aesthetikai, vallási. Ezek az egyéni szellemi aktusok, amelyek 
egymással is vonatkozásba léphetnek. így pl. egy kilométer távolság, 
mint magasság nemcsak ismerési, hanem aesthetikai, sőt a megbirkó
zás hatásával gazdasági és a fenséges látásával vallási élményt is 
kelthet. A  vallási élmény az életegészre való vonatkoztatásból áll. 
Valódi megismerési aktusok értékmentesek. Semmi egyéb, csak meg
ismerés akarnak lenni. Az aesthetikai terü let önállóságát bizonyítja, 
mihelyt egy műalkotás használati tárgy, elvesztette sajátlagos jelen
tését. A  vallási aktus lényege, hogy a r ra  törekszik, ami az egész élet
nek értéket ad. Csak az valóban értékes.

A  társas aktusok: hatalmi aktusok (subordinatío; uralom és füg
gés!) és szimpatikus aktusok (koordinatio; szeretet és gyűlölet!). Más
képen politikai és szociális értékek.

A  szellemi mivolt törvényei, az érték törvényei sohasem a folya
matra, a  lefolyásra vonatkoznak, hanem normatív törvények. Ezek
nek tehát nem lefolyásuk leírása fontos, de eredményeik eszmékhez

\
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viszcnyíttatnak. Ily törvények különösen akkor működnek szemmel- 
láthatólag, amidőn valamely szellemi irányt az egyén tudatosan mí
veli. A  gazdasági élet normatív törvénye a legkisebb erőmérték elve, 
amely szerint minél csekélyebb erőhasználatta l minél nagyobb dol
gokat lehessen létrehozni. Az aesthetikai terület törvénye az alak 
princípiuma, a tudományé az ckság elve, a hatalomé a jog vagy sza
bályozó akarat, a közösség törvénye a hűség elve és végre a vallásos
ságé, az egészre való vonatkozásé az erkölcsiség. Mindezen elvek sa
játsága, hogy a szellemiségben ösztönszerüen is feltalálhatok. A  gaz
dasági élet elve a hasznosság. A  művészet törvénye a benyomás és 
kifejezés, szemlélt tárgy és lelki tartalom teljes egybeolvadása. Ha 
a tárgy domináló a lélekre gyakorolt benyomással: impresszionizmus, 
ha az egyén kifejezésmódja dominál: expresszionizmus, A  logika és 
ismeretelmélet a megismerés törvénye, A  fogalmak és Ítéletek reális 
folyamatok eredményei, de tu la jdonképen eszmék, azaz érvényük füg
getlen az időtől. Az egyes ismeretek egymással nem m ondhatnak el
lent, ezért a gondolatokat meg is kell, hogy tudjuk okolni, ezért a 
megismerés törvénye az okság törvénye. A  megismerés eszménye 
volna a rendszer, ámde ez m aradék  nélkül és teljesen el nem érhető, 
mert a tények lényege teljesen meg nem. ismerhető. A  vallásos visel
kedésnek legtöbbnyire a boldogság utáni éhség képezi alapját.  A  
vallás fejlődése a szellem többi területének fejlődésétől függ, A  többi 
szellemi területek törvényeinek összmüködése eredményezi azt az 
egészre vonatkozó, az egész életfelfogást szabályozó normát, amely 
a vallási felfogás és viselet alapja. E norma vagy követelésként lép 
fel mások, más hatalom — isten, állam, szokás, vallásfelekezet — 
részéről, ez hetercnomia. Autonómia, midőn a vallási életfelfogáso
mat szabályozó törvény az én sa já t  legmagasabb szellemi termékem. 
Ezen jelenség gyakran csak érzelemben, mint a lelkiismeret szava is 
jelentkezhet. E szabályozó norma tehát azonos egyúttal az erkölcsi- 
séggel, amidőn az élet lefolyásánál nem az a fontos, hogy ügy cse
lekedjünk, ahogy akarunk, hanem ahogy cselekednünk kell. Az élet 
vallásos felfogása azonban nemcsak sa já t  cselekvéseink megítélésé
ből áll, hanem egyúttal világnézet, a világfolyás erkölcsi szempont
ból való megítélése.

Az ,,Én“ különböző körben mozoghat. A  legszűkebb, midőn a bio
lógiai önfenntartásnak él, közel áll hozzá a gazdasági kör. Az aesthe
tikai aktusok köre szabadabban áll a tárggyal szemben. A  művészet 
az aesthetikai szempontból jelentősét a valóságból kiemeli, A  meg
ismerés nem maga a valóság, csak a valóságra vonatkozik. A  vallá
sos én vagy ha tá r ta lan  élettartalomból áll, vagy a lét m egtagadásá
val visszavonul a legbensőbb, a laktalan életforrásokhoz. A  vallásos 
szellem, a valódi értékek követelését ta r t ja  szem előtt és nemcsak 
a tényleges értékélmények boldogságtartalma irányadó előtte. A  v a l
lásos én: lelkíismeret.

Az eddig, tárgyaltak alap ján  felállíthatjuk most már az egyéni 
szellemiségek alaptípusait. Ezek eszményi típusok lesznek, amelyek < 
egyesekben domínálódhatnak s amely felé az egyén törekszik. Ilye-
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nek: az elméleti, a gazdálkodó, az aestheíikai, a szociális, a hatalmi 
és vallásos ember típusa. Lássuk ezeket külön-külön.

a) A  megismerő embertípus, az elméleti ember. A megismerés 
mindig aesthetikai, vallási és gazdasági motívumokkal jár karöltve, 
A  valóságban tiszta elméleti embertípus nincs. A megismerés tá r 
gyakra irányul és egyetemes érvényű. A tiszta kutatást részrehajló 
érzés, indulat nem szabad, hogy zavarja. A tiszta elméleti típustól 
a gazdaságos viselkedés a legtávolabb áll, ezért az élet gyakorlati 
követelményeivel szemben gyámoltalan, hiányzik a rögtöni feltalálási 
képesség és az ilyen irányú érdeklődés. Az aesthetikai érdeklődést is 
kicsinylí, mert célja a minden szubjektivitástól ment rideg igazság 
megismerése. Csupán a meggyőződés azonossága köti őt másokhoz. 
Cselekvő akara ta  csak kritikára és polémiára hajlik. A vallási érték 
felé való haj lás érzelmi munka, azért nem tartozik a tiszta elméleti 
munkához. Az elméleti embertípus viszonya a vallási értékhez ké t
féle lehet: 1, vagy pozitivista, aki a vallást egyáltalán mellőzi, vagy 
2. metafizikus, amidőn a vallási értéket is megismeréssel akarja  meg
közelíteni. Mindegyik ellenzi a miszticizmust.

b) A  gazdálkodó embertípus (Der ökonomische Mensch], A  gaz
dálkodó ember vagy teremt, vagy elhasznál. Melyik oldal lesz tú l
súlyban, az a természetétől függ. Nála minden a hasznosság szem
pontja  alá kerül és ezért takarékos. Az igazságot nem önmagáért ke
resi. Itt a technikai tudás csirája. Az aesthetikai érték nála luxussá 
válik. Egoista és csak a rendszeretet, takarékosság, megbízhatóság 
morális értékét becsüli.

c) Az aesthetikai ember él az aesthetikai tárgyakban; megéli ön
magát és a tárgyat együttesen. Megéli a formát. Rafael kezek nél
kül is festői szemmel nézte volna a világot. Csak aesthetikusan fel
fogó lélekből teremhetnek műalkotások. Van a megélés egy fajtája, 
amidőn a fájdalom épp oly élvezetes, mint az öröm. Ez a fantáziá
val való megélés. Egy erotikus élmény elveszítené jelentőségét, ha 
pusztán fiziológiai, nemi vágy lenne. Az aesthetikai ember minden 
szellemi területet az aesthetikai érték szempontja alá helyezi. Szá
m ára a tudományos elmélet annyi, mint a művész számára a bonc
tan, tehát a lárendelt  jelentőségű. A tiszta elméleti ember előtt ilyen 
egyén: rajongó. A tiszta aesthetikai embernek sincs érzéke az öko
nómiai rétek iránt. Szociális érzéke sincs. Leginkább pantheista; el
lene van a túlvilágnak és a test lekicsinylésének. Bűntudat, az Is ten
ért való kétségbeesett harc, lelki töprengés távol áll tőle.

d) A  társas embertípus. Ezen szellemi irány a szeretetben jut 
kifejezésre; a mindent átfogó szeretet vallásos is egyúttal, mert az 
értékhordozót tiszteli az idegen személyben. A  tiszta tudomány ke
veset jelent a szociális embertípus számára. A gazdasági jelentőség 
sem bír előtte értékkel. Ez utóbbi ugyanis egoista szempont, míg a 
szociális típus: altruizmus. Szívesen nélkülöz másokért. Nőknél gyak
ran csak akkor fejlődik ki a gazdasági érzék, ha másokért, akiket 
szeretnek, kell dolgozniok, gondoskcdniok. A szeretet nem alkalmas 
politikai szervezkedésekre, mert nem követel sem azonos műveltséget,

í
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sem egyenjogúságot, sem egyforma birtokelcszlást mindenki számára. 
Jézus lelkiségének lényege épen azért teljesen politikamentes. Akik 
kutatók, nevelők, művészek, gazdák, politikusok voltak, nem tiszta 
szociális típusok, de más típusok egyúttal. A barát,  az anya, a feleség 
szeretete egy egyén felé hajlik; a keresztyénv, a filantróp stb. az em 
beriséget szereti; egyik azt az igazság hirdetésével, a másik gazda
sági segítséggel akarja  boldogítani stb.

e) A  hatalmi ember. Az egész élet — a szűk családi keretben is 
hatalmi viszonyokkal van átfonva. A hatalmi jelenségek tágabb

értelemben mind politikai jellegűeknek nevezhetők. A  tiszta hatalmi 
ember előtt mindennek, a tudásnak is, csak akkor van értelme, ha 
a hatalom ban elősegíti. A  politikus olyanoknak kell. hogy tekintse az 
embereket, amilyenek a valóságban; a pedagógus ellenben azt kell, 
hogy bennük lássa, amikké válhatnak. Az igazságét is politikai céllá 
alacscnyithatjuk le, sőt a tiszta politikus természeteknél az igazság 
iránti érzék el is műihat. M ár nem a meggyőzés, hanem a rábeszélés 
lesz a fő. Nem a tudomány, hanem a szónoklás való a tiszta politikai 
szellemi alkathoz.

f) A  vallás.os embertípus. A  tudomány nem foghatja át a világ 
egészét. A  lét megismerése nem vezet a világ értelmének felismeré
sére. Vallásos értelme valaminek semmi egyéb, mint vonatkozása a 
legmagasabb értékhez. E legmagasabb érték keresése jellemzi a v a l
lásosságot. Nyugtalan míg azt meg nem talá lja  és csak benne talál 
nyugalmat, boldogságot, üdvösséget. A  vallásos ember nem. vonhatja 
ki magát teljesen a tudomány alól; ez űj vallásos élményekre adhat 
alkalmat, azonban a végső szó nem lehet a tudományé. Nem tudo 
mány az már, amiről itt beszélhetünk, hanem hit, azaz bizalom azon 
értékekbe, amelyeket mint a legmagasabbaknak ismerünk fel. Elő
fordulhat az is, hegy valaki vallásosságból a fennálló vallásrendsze
reket tagadja, sőt Spranger szerint atheista is lehet. Vallásta lan sze
rinte csak az, aki tagadja, hogy a világ egészének értelme is van.

íme végigkísértük Spranger mély, szép elemzését a jelzett hat 
típusról. Nekünk csak az utóbbira van megjegyzésünk. Spranger a 
vallásos típushoz a filozófiai típust is számítja, mert azonosítja a val
lást azzal, amit világnézetnek nevezünk. Legfeljebb csak annyiban 
hagyhatjuk helybe felfogását, ha úgy érti, hogy a filozófiai típust a 
tiszta elméletihez számítja. Amennyiben pedig egy világnézet a ke
délyt is megkapja, lelkesít, akkor vallás, amint ez Giordano B rúnó
nál látszik. A  mi felfogásunk kissé más. Filozófiai álláspontunkat 
Pauler, Riehl és W indelband, valamint Euken szabadelvű pro testan
tizmusa határozza meg, amely szerint vallást az Istenfogalom nélkül 
el nem képzelhetünk és az Istenben való hitet a vallás lényegének 
tartjuk.

Most pedig térjünk át Spranger ethikájára, amely az eddigi fej
tegetéseken alapszik.

Erkölcsnek nevezzük, midőn cselekvéseinket mi magunk a leg
magasabb érték által határozzuk meg. Az igazi, objektív érték csak
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akkcr lehet a cselekvés motívumainak alapja, ha a ,,kell nyomatéká- 
val lép fel.

Az értékek fajai közül gyakran kíséreltek meg más-más é r ték 
fajt mint erkölcsit kiemelni. Az ökonómiai életformának megfelel az 
utilitarizmus. Ámde a haszon csak eszközi érték, hisz az élet fenn
ta r tása  a többi érték megvalósításának feltétele. Az ökonómiai é r té 
kek a legszükségesebbek, de nem a legmagasabb értékek. A  kutató 
(theorétikus, elmélkedő) é letformának nem az igazságosság ethikája 
felel meg, miután ez a társas ethíkához tartozik, hanem a törvény
szerűség ethikája. Erkölcs eszerint elvek szerint cselekedni. Az aes- 
thetikaí életforma is egyoldalú, célja a harmónia utáni törekvés; "benső 
teljesség után (kalokagathia). Rendesen azt mondják, hogy az erkölcs 
társas élet produktuma. Ez nem áll, mert sa já t  magunk iránt is van
nak kötelességeink. A  szeretet továbbá az erkölcsiségnek csak egy 
momentuma. Végeredményben tehát az egyes emberben rejlő összes 
érzéket tarta lm azó erők megérdemlik, hogy fejlesszék. A  hatalomhoz 
való akarat a valódi ethika. E hatalom kezdete önuralom, amit sza
badságnak is nevezhetünk. Erkölcsi szabadság afelé, amit a kellőnek 
(Gesellte) neveznek. S ez abból áll, hogy szabad elhatározásból a lá 
vetjük magunkat a legfelsőbb objektív értéktörvény követelményének. 
A  kötelesség hitvallása ez. Szabadoknak kell lennünk természetünk 
alacsony vágyaitól; függetlenek a hústól, ahogy a keresztyénység t a 
nítja, A  szellem uralm a a test felett. Ez a Plató, a stoa, Krisztus, 
K ant és Fichte ethikája. A  szeretetnek és a szabadságnak erkölcse 
azonban csak formális elvek; a ta r ta lm at a vallásos ethika ad ja  meg: 
viszonyunk a világ legmagasabb objektív értelméhez. A  ,,kell'‘ (Sollen) 
okait az értékek objektív rangsorczatában keressük. Van-e ilyen, 
amely minden időkre és nemcsak egyes korokra vagy helyzetekre szól?

Az erkölcsi nézetek változnak korok és földrészek szerint, Sőt 
foglalkozások szerint is. Valamely kulturkör erkölcse a benne élő 
normatív szellem. Sok dolog lép fel követelés gyanánt, azért, mert 
az ember társadalom ban él. A  kollektív morál az ember ezen oldalát 
emeli k.i Az erkölcsi követelések egy részét azért követeli az egyén, 
mert az egy általa irányadónak tarto tt  csoport követelménye. A  
köz követeli az egyéntől, hogy megtartsa. Az egyénben él az olyan 
ember is, amelyik a társadalom nevében gondolkodik, értékel és cse
lekszik. Ha az egyén a közmorállal szembehelyezkedik, ez vagy gyen
geségből történik, vagy egy álta la  megismert magasabb erkölcsiség- 
böl kifolyólag és annak nevében. Ámde a kollektiv erkölcsnek min
den form áját is egykor harc előzte meg. A  kollektív erkölcs minden 
formája is az egyesek lelkiismereti harcában és állásfoglalásában leli 
eredetét.

Az értékek közül legalacsonyabbak az ökonómiaiak, legmagasab
bak a vallási értékek. Az értékfokok magassága attól a foktól függ, 
amily mértékben túlemelkednek a tér, idő és anyag felett. Ha a meg
ismerés magasabb érték is, mint a gazdálkodás, illetve az ismeret, 
mint a gazdaság, mégis nagyobb jelentőségű az ember exisztenciájára 
nézve az utóbbi. Az értékmegélés, illetve értékélmény tarta lm ának
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magasságát az ad ja  meg, milyen jelentősége van az értékélet össze
ségéhez, tehát függ vallásos jelentőségétől. Az értékélmény m agas
ságát metafizikai ta r ta lm a adja. Minél több pl. egy aesthetikai é l
ményben a világfelfogásból eredő érték és minél kevésbé puszta h an 
gulat, annál magasabb a rangfckozatban. Az ember tényleges lelki 
s truk túrá ja  nem lehet az értékek rangfokozatának mértéke. Szüksé
ges olyan normatív törvények elismerése, amelyek szerint értékelnünk 
kell. A  kellő (Sollen) más forrásból ered, mint a lélektani lefolyása 
az erkölcsnek.

Az eddigi összes fejtegetések a személyiség filozófiáját akar ják  
megalapozni; az élet alakulásának módja mindenkinél sa já t  egyéni
ségében rejlik. A  szellemi irány felismerése és kialakulása a nemi 
fejlődés korában történik, A  külső környezet is természetesen h a tá s 
sal van az egyéniségre. A  nevelés ereje abból áll, hogy a környezetet 
és részben a sorsot tudatosan szabályozzuk. Az ember szellemi fejlő
dése azonban nemcsak folyamat, hanem erkölcsi művelés (sittliche 
Bildung). Az ösztönéletbe normatív értékek nyúlnak bele. A  nevelés 
célja, hogy tekintélyt szerezzen a normának. A  nevelés célja  sohase 
legyen a kollektív morál érdeke, hanem az ideális értékrendszer. A  
nevelés ú tján  a normából követelés legyen és így személyi eszmény- 
nyé váljék.

Spranger szép és mély könyvének utolsó fejezete a szellemi struk
túrák megértéséről szól.

A  jelzett értékeken kívül vannak az erőt, egészséget, tisztaságot 
biztosító vitális értékek, amelyek a szellemi zónákba is átnyúlnak. 
Az ismertetésünk elején említett ilyen szellemi zónákon kívül van
nak még a következő kultúraterületek: technika, jog és nevelés. A  
technika nem önálló érték, de a többi érték szolgálatában állhat; ösz- 
szekötése a tudom ánynak és a gazdaságnak. Sokan az egész ku ltú rá t 
csak technikai szempontból értékelik. A  jog társadalm i technika. A  
nevelés a szociális tevékenységhez tartozik. A  nevelő szeretete az ob
jektív értékek felé fordul. A  kultúra  tovaadása a nevelés. Szem előtt 
ta r t ja  a fejlődésben lévő lelket és ennél még ki nem alakult é r ték
lehetőségeket.

Az ismertetés folyamán tárgyalt típusok természetesen sohasem 
egyformák és tiszták, de históriai megjelenésükben minden korban 
mások. Típusaink egyetemes fogalmak, amelyekkel az egyéni megért
hető. Történetileg fejlődő, nagy korok azok, amelyekben a külön
böző kultúrértékek szintézise egy egységes világnézetbe sikerül, am e
lyekben sikerül egységes értéket adni a kultúrának. Egy ember szel
lemi s truk túrá ja  függ korának szellemi struktúrájától,  A  szellemi te 
hetségek komplexuma nemcsak az örökléstől függ. Egyes kultúrkö
rök s truk túrá jában  gyakran található fel tipikus, jellemző vonás. De 
ilyen tipusok csak a megismerés segédeszközei, de soha tisztán nem 
jelennek meg.

Megértés annyit jelent, mint valakinek érték irányát ígenleni és 
abba magunkat szimpatikusán beleélnünk. A  megértés tehát a szere-
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tét előhírnöke, meg nem értés hidegséget jelent. Mi megértés ala tt  
egy ember vagy embercsoport lelkülete, viselkedése, benső értelmé
nek, összhangjának felfogását értjük. Ez nem szubjektív életfelfogá
somnak a másik emberbe való helyezése, sem beleélés. De több min
dennél. Lehet valakit jobban megérteni, mint ő maga magát érti, mert 
az ember nem elmélkedik sa já t  magáról, egyszerűen éli életét. A  
megértés a lap ja  a két lény közt meglévő egyforma törvényszerűség 
(Gleichgesetzlichkeit). A  szellem értéktörvényszerűségén van a hang
súly. Az egyes egyén cselekedeteit és élményeit szellemiségének egé
széből kell magyaráznunk. A  mi életünk történeti és társadalm i h a 
tásokba van beágyazva, ezért nem érti a primitív ember a magasabb 
műveltségű embert és egyik generáció már nem érti meg a másikat. 
Minden hisztérikusnak kellene pl. szem előtt tartani, hogy előbbi ko
rok tudatvilága más volt, mint a miénk. Hittek csodákban, boszorká
nyokban; gyakran a csillagok állása adta  cselekvésük motívumát. 
Mindez nagyon fontos a megértésre vonatkozólag. Pedig a megértés, 
a valaki benső s t ruk tú rá jának  törvényeibe való behatolás, nagyon 
szükséges, mert csak így értjük  meg változó sorsának értelmét. A  jel
zettek mellett tekintettel kell lennünk a két nem lelki s truk túrá jának  
különbségére is. A  női típusban — úgy látszik — kevésbé van meg 
az, hogy cselekedeteiben teljesen tárgyilagos tudna lenni,

íme ezek az új lélektani tanítások, amelyek Spranger könyvében 
találhatók. így Paulsen Frigyes, a berlini egyetem volt kiváló taná
rának, aki egy kitűnő, világos és szép nyelvezetű ,,Einleitung in die 
Philosophie“, továbbá a ..Geschichte des gelehrten U nterrichtes“ és 
egy „Paedagogik“ című könyv írója, Spranger ad ta  ki néhány össze
gyűjtött pedagógiai értekezését. A  ,,Lebensformen“ című szép könyv
nek a fentiekben tárgyalt ta r ta lm a és tanítása  nincs azonban ellentét
ben a kísérleti pszichológia és pedagógia eredményeivel, csak kiegé
szíti azt, A  pedagógusok között a személyiség pedagógiájának a lap 
vetői közé kell őt sorolnunk; legnagyobb hatást  Kerschtensteinerre 
tette, különösen „Theorie der Bildung“ című művére, W eszely is ki
emeli, hogy mennyire fontos a gyermekpszichológiára nézve is a meg
értő pszichológia, Spranger szerint elsősorban szükséges egy a lap 
vető műveltség, azután ezt követi a hivatásra való képzés és végre 
egy magasabb általános műveltség. Kerschtensteiner szerint is a hi
vatásra  való képzés előzze meg az általános műveltséget. Spranger írt 
a  „Lebensform“ kívül egy más kitűnő munkát is „Psychologie des J u 
genda lte rs“ címen. Szerinte a személyiség megértése és a személyi
ségben nyilatkozó ethikai érték kifejlesztése a nevelés célja, A  jelzett 
könyvről az „A thenaeum “ 1925. évfolyamában beható ismertetést írt 
Mester János dr. Minden fejlődő alany  külön monas, amely a inin- 
denséget a maga sajátos m ódján tükrözi. A  legfontosabb a serdülő 
kor; ennek a lelki s truktúrának ismertető jegyei; az egyéni tudat 
felfedezése, az életeszmény s terv kialakulása és végre beilleszkedés 
a társadalmi élet különböző ágazataiba. Vannak ifjak, akik csendben 
érlelődnek, lassan sajá tí t ják  el a környező kultúra szelleme kincseit, 
mások céltudatosan, önneveléssel és megrázkódtatás nélkül, gyorsabb
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felfogással. Spranger az ifjúságnak lelkét m uta t ja  be tehát, amint az 
már e néhány sorból is látszik és tárgyalja  finom elemzéssel. Midőn 
a róla szóló ismertetést befejezzük, munkáinak tanulmányozását me
legen aján ljuk  olvasóinknak.

Az állami tantervnek evangélikus szellem
ben való kibővítéséről.

I ta: Gálik Pál, ev. tanító, Békéscsaba.

Sokszor gondolkoztam azon, hogy az evangélikus egyház, amely 
pedig a Biblia és Szentírás tiszta és őszinte igazságainak ismeretén 
épült fel s amely megtisztította a hitet minden emberek által rárakott  
sallangtól, cifraságtól, a maga őszinte és egyszerű igazságaival nem 
tud hazánkban ma a szabad vallásgyakorlat idejében olyan gyökere
ket verni, nem tud olyan uralkodóvá lenni, mint ahogyan azt az egy
szerűségében is fenséges krisztusi tanítás, amelyen gyökerezik, m eg
érdemelné. Az az evang. egyház, amely tiszta igazságaival ezrével 
teremtette a gályarabokat, és vértanukat a történelem, színpadára, ma 
nehéz küzdelmeket kell vívjon a lépten-nyomon felburjánzó re- 
verzálisckkal, élet-halál harcot kell vívjon olyan hűtelen, gerinc
telen, öntudatnélküli egyháztagokkal, akik az egész hitet, a vallást 
egyszerű vállvcnással intézik el. Amíg őseink oly meggyőződéssel 
vallották Krisztus tanítását, vagyis hitüket, hogy érte, ha  kellett, halni 
is készek voltak, addig mi méltatlan, puha és gyenge utódok ölbe 
tett kézzel nézzük, hogy oldott kéve m ódjára  hull széjjel az ő vé
rükkel kivívott és megvédett kincs. Tudom és állítom, hogy szeretett 
evang. egyházunkat nem. az iskoláink hozták ezen nehéz és válságos 
helyzetébe, hanem a minden jót és nemeset elpusztító életkörülmé
nyek, amelyek szétromboltak a gyengébb emberi lelkiiletekben min
den jót, köztük a hitet és vallásosságot is. Nem az iskoláink idézték 
elő a veszedelmet, de az e lhárításában elsőrangú szolgálatot tehetnek 
és hiszem, hogy tenni is fognak. A  mi protestáns, vagy még inkább 
evangélikus iskoláink ott voltak a helyükön, s remélem most is ott 
lesznek, amikor a nehezebb küzdelmekben, úgy érzem, erősebb fegy
verekkel kell m ajd  kiizdeniök. Úgy érzem, igazán a tizenkettedik 
órában merült fel az a kérdés, mit kellene tenni az állami tan terv 
vel, mely egyben a mi iskoláink tanterve is, hogy az az evang. egyház 
érdekeinek is megfelelő legyen. Én azonban tovább megyek és azt 
állítom, hogy a mentő munkának sok esetben nem a tantervnél, hanem 
a tanítói léleknél kell kezdődnie. Úgy érzem, hogy nekünk evangé
likus tanítóknak kell igazán evangélikusoknak lennünk s ha  ez meg
van, akkor bármely tanterv jó lesz, hogy vele olyan öntudatos evan
gélikusokat neveljen iskolánk, akik, ha nem is meghalni, mert hiszen 
a r ra  ma m ár szükség nincs, de megküzdeni tudnak és akárnak  hitünk 
m egtar tásáér t  és egyházunk fejlődéséért. Evangélikusnak vallani ma-
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gát és evangélikusnak lenni két különböző dolog. Tudok esetet, ami
kor evang. egyházi tanítók vasárnaponként kath. misékre iáriak  csak 
azért, mert a tanfolyami fe ljebbvalójuknak azzal kellemeteskedni 
akartak. Az ilyen öntudatnélküli, gerinctelen evang. tanítónak hiába 
adunk a kezébe bármilyen evangélikus szellemben. írt és szerkesztett 
tantervet, az igazi evangélikus lelket, életet tanításába adni nem tu d 
hat. Aki annyira megy a meghunyászkodásban, nehogy, mondom, csak 
pillanatnyilag, átmenetileg feljebbvalója sanda szemmel nézzen rá, 
amiért nem akar lelkiismeretével ellenkező istentiszteleten résztvenni; 
hogyan fog az gerinces, öntudatos evangélikus egyháztagot nevelni 
olyant, aki a csábító, minden szépet Ígérgető alkalomnak (amilyen 
a reverzálisok adásakor mutatkozik) ellent tudjon állani a hit fegy
verével. A zért  elsősorban nekünk tanítóknak kell igazán evangéliku
soknak lennünk. Sem szép szó, sem különféle ördögi praktika (sze
retik olyankor hangoztatni hiszen az mindegy) nem szabad, hogy e l
felejtesse velünk csak egy p il lanatra  sem azt, milyen odaadó hűséggel 
tartozunk mi annak a hitnek, melyért őseink életüket, vagyonukat á l 
dozták, csakhogy a mi számunkra megtarthassák. Ha mi tanítók ügy 
öntudatban, mint hitéletben példaadói tudunk leryii és leszünk né 
pünknek és gyermekeinknek; ha ra j tunk  nem lá tja  senki templomba 
menetelkor azt, hogy csak hivatásunk, hanem hogy lelki szükségünk 
visz cda, akkor azzal a lélekkel bármely tan tervből tudunk evangéli
kus szellemet kicsikarni. Kezdjük tehát, igen. tisztelt kartársak, a k i
egészítés m unkáját először a sa já t  lelkűnkön, ne legyen senkinél az 
evang. tanítóskodás, kántorkodás csak kenyérkereseti lehetőség, h a 
nem lelkületűnk, érzésünk azon meggyőződéses kívánalma, hogy m á
sokat is igaz, híthü evangélikussá neveljünk, s mikor mi ilyenek va
gyunk, akkor már nem okoz nehézséget a kezünkbe adott tanterv  
evangélikus szellemben való kiegészítése,

Mcstan arról kell szólnom, hogyan lehetne és kellene az állami 
tantervet evangélikus szellemben kibővíteni?

M indjárt  azzal kell kezdenem., hogy az állami tantervet szerény 
véleményem szerint bővíteni sehogyan sem lehet. Az állami tanterv  
egy olyan maximum, hogy annak bővítése merénylet lenne úgy a 
tanító munkabírása, valamint a gyermekek befogadóképessége ellen. 
Az állami tanterv, különösen az osztatlan iskolában, melyből nekünk 
igen sok van, ahol van rá  eset, hogy ezer vagy még több tanuló van, 
egy olyan hatalmas kivánalom, amely eljutott a teljesítőképesség h a 
tárához. Megritkítása nem lehetséges, de nem is a jánlatos komoly 
formában. Bővítése az előbb említettek miatt lehetetlen, s így sze
rintem. csak egy megoldási lehetőség kínálkozik. Nem kell az állami 
tantervet szinte semmivel bővíteni, csak az ott elénk nyújto tt  és tő 
lünk megkívánt anyagot evangélikus szellemmel, a tan ításunkat evan
gélikus érzéssel, lélekkel telíteni. Hiszen tanítunk mi ebből a tan 
tervből is eleget. Nevelünk is életrevaló, hazafias és lelkes magyar 
állampolgárokat, csak ami szintén legalább is olyan fontos célja kell 
hogy legyen az evangélikus iskolának, nem nevelünk eléggé öntudatos, 
eléggé gerinces egyháztagokat. Olyan törhetetlenül erős és hü egy-
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háztagokat, akiket sem női mosoly, sem életben! megpróbáltatás és 
esetleges állásbeli előnyszerzés, sem tévelygő, ámító szektariánus ta 
nítás egyházunktól eltéríteni ne tudjon. Pedig, úgy érzem, mindezt 
megfelelő lélekkel és szívvel az állami tantervvel is elérhetjük. Rövi
den, egy pár példával megvilágítva, bátor leszek előadni egy pár  dol
got, amelyeknek kidcmborítása szerény véleményem szerint közelebb 
visz bennünket az előbb kitűzött célhoz.

1. A  beszéd- és értelemgyakorlat tanításánál a legtöbb témánál 
hivatkozni lehet evangélikus mivoltunkra és ébresztgetni lehet ezzel 
az evangélikus öntudatot. Kezdve az I. oszt. anyagnál évről-évre 
mintegy tendenciózusan, folytonosan hangoztatni kell, hogy a gyer
mekek tud ják  evangélikusságukat és érezzék, hogy ők a rra  büszkék 
lehetnek.

A család tanításánál ne elégedjék meg a tanító azzal, hogy el
mondja  a család tagjait, buzdítja  a tanulókat a szülők és testvérek 
iránti szeretetre és tiszteletre stb., hanem m indjárt  vegye elő a régi, 
de igaz evangélikus család életét, beszélje el azt a puritán  egyszerű
séget, becsületességet, ami őket jellemezte, beszéljen a régi, ma már 
ta lán  feledésbe menő családi istentiszteletről, ahol a család apra ja -  
nagyja buzgón imádta az Istent otthon is és hallgatta  a minden ba jra  
gyógyító erővel bíró Bibliát, Ismertesse meg a mai iskolába jövetelkor 
még egy leheletnyi imát sem tudó gyermekkel a régi evangélikus val
lásos családok kicsiny fiait, akik büszkén m uta tták  a tanító bácsinak, 
milyen szépen imádkoztak ők édesanyjukkal már otthon is. Mi sem 
természetesebb, hogy az iskola leírásánál, ha talán a mi iskolánk úgy 
külsőleg, mint belsőleg nem is olyan szép, olyan díszes, mint az ese t
leges más iskola, de arról fogok beszélni, mert az evangélikus iskola. 
Legfeljebb kidomborítom, hogy mi evangélikusok szegények vagyunk, 
nem. tudunk olyan díszes iskolát építeni, mint mások, de azért ebben 
az egyszerű iskolában is megtanítunk neki mindent, amire neki mint 
jó magyarnak és evangélikusnak szüksége lesz, A  templom és isten- 
tisztelet tanításánál csak a mi egyszerű, minden dísztől mentes tem p
lomunk lehet az alap. Ahcl más templom is van, ott nem árt  fel
hívni a gyermek figyelmét arra, hogy ottan egészen másképen végzik 
az istentiszteletet, s ha a gyermek pl. tud is már valamit a zászlókkal 
és nem tudom mi mindenfélével felszerelt kath. körmenetről, isten- 
tiszteletről, amely külsőségével esetleg bám ulatba ejtette, felvilágosí
tani, hegy a jó Istennek nem kell pompa, zászló stb., csak jó szív és 
buzgó imádság. Az ünnepek tanításánál a tanterv kihagyja ugyan, 
de mi meg ne feledkezzünk a nagypéntek és október 31-nek tan ítá 
sáról. A  tanterv ezzel szemben előírja a halottak napja, mint a ke
gyelet ünnepének tanítását. Nekem az a véleményem, hogy tanítsuk 
meg végre az iskola ú tján  a népünket arra, hegy a „M indszent“ és 
„Halottak n a p ja “ evangélikusoknak nem ünnep. Tudva tudott dolog, 
hogy ez katholikus szokás és ünnep, s mégis azt kell látnunk, hogy 
nagy evangélikus városokban is ünnepli a nép, mert nem tudja, mii 
ünnepel. Tagadhatatlan , hogy maga az ünnep és szokás, mint a ke
gyelet lerovása nagyon szép és az ellene való küzdés nehéz. Sok
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esetben hozzájárul még a hiúság is, mert a mieink sem akarnak e l
maradni ott, ahol mutatni kell (gyertyaégetés, tömeges felvonulás a 
temetőbe). Azonban ki kell oktatni végre népünket ezen utánzás ta r t 
hatatlanságáról. H a már nem lehet eltéríteni őket a tömeges ünnep
lés szeretetétől, ott van október 31-e. A  gyermekek útján  szoktassuk 
rá népünket arra, hogy ezen nap délelőtt legyen az egyház ünnepe, 
délután legyen a kegyelet lerovásának ünnepe. Ma ott állunk, hogy 
október 31-én vígan szántanak-vetnek az emberek, de másnap, a kath. 
ünnepen, ünneplőbe vágva magukat, ott hagynak minden sürgős mun
kát és mennek ünnepelni.

Mikor a gyermek feljebb kerül a II. osztályba, ahol a községről 
fog tanulni, itt evangélikus mivoltára még bővebben lehet hivatkozni. 
Ahol evang. iskola van, ott evang. lakosság is-van, ha csak kisebb 
százalékban is. A  község ismertetésénél főbb épületek címén ott le
gyenek az evangélikus épületek (templom, iskola, esetleg más is) s 
azoknak hivatása, valamint buzdítás az irántuk való szeretetre, any- 
nyival is inkább, mert hiszen az övék. Az utcák neveinél biztosan lesz 
olyan, amelyiknél hivatkozni lehet arra, hogy azt egy kiváló, régen 
élt evangélikusról nevezték eh Ha alkalmas rá, rövid élettörténetét 
vagy nevezetességét is elmondom, ezzel elérhetem azt, hogy a gyermek 
már ebben a korban is büszke az evangélikusságára, mert érzi, hogy 
az evangélikusok között is voltak kiváló emberek, akikhez büszkén 
feltekinthet. Velem pl. megtörtént az az eset, hegy egy fiatal, felüle
tesen nézve elég intelligensnek látszó asszonnyal beszéltem s azt h a l
lottam tőle: ,,Miért van az, hogy nekünk evangélikusoknak nincsenek 
és nem voltak kiváló, híres embereink?* Békéscsabán élt és sohasem 
hallott evangélikus kiválóságról. Mentségére szolgáljon, amint később 
kiderült, sohasem járt evang. iskolába. A  foglalkozások tanításánál 
lehetőleg mindeniknél, ha csak van rá mód, nevezzünk meg ott élő 
embereket, feltüntetve, hogy buzgó és vallásos evangélikusok. A gyer
mek folyton és mindenütt evangélikusokat lásson első helyen és már 
kicsiny korában győződjön meg annak az állításnak a helytelenségé
ről, amit odaát szeretnek burkoltan, sőt néha nyiltan is hangoztatni, 
hogy az igazi és nagy emberi értékek csak náluk vannak. Az így fel
sorolt neves emberekkel érzett egyiivétartozás feltétlenül felébreszti 
az öntudatot a gyermek lelkében. Tovább a III. osztályban a község 
múltjának, történetének tanítása legtöbb, talán minden községünknél 
sok evangélikus célra felhasználható dolgot nyújt. Ne csak az árvizet, 
járványt, tűzvészt tanítsuk, hanem az evangélikusok szenvedéseit, küz
delmeit és dicsőséges harcait is, amelyeket a mi hitünkért vívtak. Jó 
példa: templcmelvétel, községből való kiüldözés stb. Nálunk Békés
csaba, Szarvas stb. alföldi evang. városaink egész lelkesítő történel
met nyújtanak elénk őseink egykori vándorlásával, akik otthagytak 
rokonságot, házat, az édes otthont és mentek a bizonytalanba, csak 
azért, mert hitték, hogy ott szabadon imádkozhatnak. Lássa ezekből 
a történetekből a gyermek, hogy az ö hitéért érdemes volt áldozni, 
szenvedni, neki tehát hozzá hűnek kell lennie. A néprajzi tanítások
nál a régi evangélikusok családi élete, valamilyen kedves evangélikus
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eredetű szokás, a régi evangélikusokat jellemző viselet, ta lán  v a la 
milyen emlékmű eredete, mind alkalmas arra, hogy az öntudatos hű 
ség érzését ébressze vagy fejlessze. Semmiesetre sem tanítok a tan- 
terv által előírt búcsúról, mint olyanról, legfeljebb a velő kapcsolatos 
vásárról, de csak mint vásárról; hanem inkább egy azon a helyen 
meglévő vagy volt evangélikus szokásról. Ezen az alapon haladva a 
IV. osztályban úgy a történelmi, mint a többi tételnél az evangélikus 
szellem érvényesüljön. Pl. Kossuth mint evangélikus, a különféle is
kolatípusok tanításánál az evangélikus iskolák híressége stb.

Az olvasás és clvasmánytárgyalás szintén kellene, hogy egyik 
oszlopa legyen az evangélikus ön tudatra  való nevelésnek. A  mostan 
használatban lévő olvasókönyv íróit nem tudom milyen cél vezette eb
ben, de meg kell állapítanom, hegy kimondottan evangélikus vona t
kozású olvasmányokkal nagyon takarékoskodtak. A  III,-—IV. oszt. 
olvasókönyvben az egy Luther M ártonról szóló olvasmányon kívül egy 
kimondottan evangélikus irányú olvasmány sincsen. Hogy egy példát 
mondjak, pl. Kossuth Lajosról is nyomatékosan, talán életéből vett 
kisebb epizód leírásával kellene fennen hirdetnünk, hogy igenis evan
gélikus volt. A  katholikusok úgysem tud ják  ezt neki még ma, az egész 
világ által nyújtott megemlékezés alkalmával sem megbocsájtani. M i
ért épen mi ne hirdetnénk nagy büszkeséggel és alapossággal az ő 
evangélikus voltát. Egyébként is mennyi és mennyi az evangélikus 
kiválóság, akiknek cselekedeteit, jótékonyságát, szellemi kiválóságát, 
vallásosságát, élettörténetét olvastatnánk és ezáltal rá juk  büszke, sok
szor talán hozzájuk hasonlóan hű és méltó utódokat nevelhetnénk. Én 
természetesen csak inkább helyi vonatkozású példákat tudok felem
líteni, de tudom, hogy utánanézve az ország minden részéből ta lá l
nánk hozzájuk hasonlókat. Ott van pl. a jótékonyságáról és vallásos
ságáról híressé vált szarvasi Szruka J., a kiválóan tudós Banka, a 
csabai Zsilinszky, ugyancsak Békéscsabán egy egyszerű, de hithű, v a l
lásos Marik nevezető földmíves, aki nem is volt valami nábob, mégis 
a templom nagy harangjá t és egy szép nagy házát adományozta az 
egyháznak. Képét ma is ott őrzik a tanácsteremben, de követésre 
méltó hithűségéről, áldozatkészségéről nemsokára nem fog beszélni 
senki, Békéscsabán Mrszinyi, aki gyönyörű házat és 300 hold földet 
adományozott a városnak azzal, hogy abból Békéscsaba árváinak á r 
vaházat építsenek. Hányán és hányán mások, akiket sem én, sem a 
kar társak  nagy százaléka nem ismer és lassanként úgy ők, mint cse
lekedeteik feledésbe merülnek, pedig világító fáklya gyanánt kellene 
emléküket az evangélikus gyermekek előtt hordoznunk.

A  földrajzi olvasmányokat is másképen képzelem összeállítani. 
Elismerem, hegy az a helyes, ha a földrajzi olvasmányok elsősorban 
a földrajz anyagát támogatják, de ez összekapcsolható az evangélikus 
szellemmel is. Pl. ,,Alföldi képek“, ,,Tanyaélet az Alföldön", ilyen 
olvasmányok helyett fel kell venni Békéscsaba, Szarvas, Orosháza stb, 
városokat ismertető (városokat) olvasmányokat, ahol megkapjuk az 
Alföld minden kellékét, de egyben bő tere nyílik az evangélikus szel
lem nevelésének is az ottan élő hatalm as tömegű evangélikusság éle-



tének ismertetésével. így az ország minden részéből vegyünk evangé
likus hírességű helyeket és megkapjuk az evangélikus szellemet és a 
földrajzot együtt.

A  történelmi olvasmányok hason lóképen alakuljanak. Nincsen 
egy olvasmány sem Bocskay, Bethlen, Rákócziról és azoknak épen 
a mi egyházunkért folytatott harcaikról. Ne takargassuk a katholieiz- 
mus akkori bűneit, hanem tanítsuk, ahol csak lehetséges, minél bő
vebben a gályarab lelkészeink, tanítóink kálváriáját, az eperjesi vér- 
törvényszéket és álta lában őseinknek egyházunkért és hitükért szen
vedett üldöztetéseit. Ez a leghálásabb anyag az evangélikus öntudat 
megerősítésére. Ugyancsak kívánatosnak tartanám , az egyháztörténeti 
olvasmányok egy részének már a III .— IV. oszt. olvasókönyvekbe való 
felvételét. Az V,—VI. osztályokban ott vannak, de sokaságuk miatt 
ott már mindet feldolgozni nem lehet. Úgy képzelem., hogy ahogyan 
a magyar történelem tanításá t már a III .—IV. osztályokban előkészít
jük a történelmi olvasmányokkal, épen úgy kellene az egyháztörténe
tet is előkészíteni. Az első keresztyének életét, üldöztetéseit, a ke
resztyén egyház diadalát, sőt még a reformációt .is olvasmányok a lak 
jában fel kellene dolgozni a I I I .— IV. osztályokban és az V.—VI. oszt, 
szám ára kimondottan csak a protestáns, szorosabban csak az evangé
likus egyházi küzdelmek m aradnának. Ennek az egyháztörténeti olvas
mánynak tárgyalásnak, amint mondottam, az általános történelemhez 
hasonlóan rendszeresnek kell lennie és nemcsak 1—2 olvasmánnyal 
elintézettnek. így az evangélikus gyermek meg fog ismerkedni a kö
vetésre méltó őseink teljes történetével és ezeken a nemes példákon 
huzdulva, talán maga is hű evangélikussá lesz. Most az a helyzet, 
hogy sok gyermek nem járván végig a VI. osztályt, a konfirmációi ok
tatás hat hetét leszámítva, ami pedig nem sok, egyháztörténelemből 
semmit sem tanul, semmit sem hall. Ezenkívül az erkölcsi vonatko
zású olvasmányok tanításánál is minden módot meg kell ragadni arra, 
hogy hirdessük az evang. vallás tisztaságát, buzdítsuk a tanulókat 
evangélikus mivoltuk önérzetes hangoztatására. Verstanításnál, ha van 
rá mód, szintén domborodjon ki az evangélikus szellem. Pl. Petőfiről 
el ne felejtsük, hogy evangélikus volt.

Ezeket mind osztályok szerint csoportosítva: a III. osztályban 
egy pár adományairól, vallásosságáról, munkásságáról nevezetes evan
gélikus ember élete vagy cselekedete; egyházi történelemből a keresz- 
tyénség megalapítása, üldöztetése (Néró), diadala; a IV. osztályban 
földrajzból evangélikus helyeink, történelemből a reformáció, vallás- 
és szabadságharcaink története; az V,— VI. osztályokban a protes
táns államok leírása, kiemelve az evangélikus mivoltuk általi nagy 
szellemi előhaladottságuk, egyházi történelemből evangélikus mivol
tukért sokat szenvedett emberek története, üldöztetéseink, sérelmeink 
és ezeket orvosló törvényes biztosítékaink mindazok, amelyeknek az 
eljövő olvasókönyveinkből nem szabad hiányozniok. A rra  igazán ne 
számítsunk, hogy a mi könyveinket más iskolában is használni fogják 
és így lehetnek azok igazán evangélikusok.

Az írás és fogalmazás tanítása is beállítható az evangélikus ne-
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velés szolgálatába. Egyszerű névmásoltatással is vegyük az evangéli
kus emberek, helységek neveit, megmagyarázva, hogy épen az evan
gélikus mivcltunk teszi őket számunkra nevesse. A  másolásnál másol
tassunk minél több evangélikus vonatkozású dolgot, mondásokat, éne
keket stb. A  fogalmazásnál is Írassunk dolgozatokat a minket elsősor
ban érdeklő tárgykörből, pl. október 31-ről, már olvasmányban ismer
tetett evangélikus emberről, annak talán cselekedetéről, evangélikus 
városról, templomról, vagy esetleg népszokásról.

A  számtan és mértan az a tantárgy, amelyet nem lehet sem így, 
sem úgy, hanem csak egyféleképen tanítani. A  2 X  2 akárhol és a k á r 
milyen szellemben föltétlenül 4. Ez mégsem jelenti azt, hogy ezen 
tantárgyba is ne lehetne evangélikus lelket belevínni. A djon  a tanító 
a feladott gyakorlati pé ldáknak evangélikus színt. Csak rövid pár 
példát leszek bátor felemlíteni. Egy összeadásí példa, mely ezidősze- 
rinti számtankönyvünkben így fest: N városnak van x lakosa, M v á 
rosnak y, stb. Hány lakosa van a négy városnak? Az evangélikus 
könyvben és iskolában így festhetne' Békéscsabának van x evangélikus 
lakosa, Szarvasnak . . , stb. Hány evangélikus van Békésmegyében?
2. Nagy-Magvarerszágon volt . , . evangélikus; Csonka-M agyarorszá- 
gon m aradt . . . Hány evangélikus testvérünk él idegen uralom ala tt?
3. Sajben Pál országos hírű evangélikus Íákatosmesternek évi jöve
delme 5680 P, fizet 4c/o jövedelmi adót, mennyi az? 4. X evang. egy
ház a templom átépítésére kölcsön vesz 5450 P-t, három év a la tt  évi 
1 2 'c mellett mennyi kamatot kell fizetnie? — A zt hiszem, egy kis 
fáradsággal össze lehetne a szükséges adatokat gyűjteni, hogy ehhez 
hasonló példákkal lehessen a számtani könyveinket felfrissíteni.

A  földrajz egyenesen, ideális terrénum az evangélikus szellem 
nevelésére. Földra jz i  könyveinknek általános hibája, hogy szinte örö
kösen csak azt hallja  belőle a tanuló, hol van kath. püspökség, a p á t 
ság, székesegyház, csak az a nevezetes hely, ahol legalább egy kath, 
székesegyházat tud  felmutatni. Annyi van ezekből, hogy minden lec
kére jut 1— 2. Semmi szüksége sincsen a mi evangélikus híveinknek 
arra, hogy megtanulják az összes kath. püspökségeket, apátságokat. 
Tanulják  meg Magyarország földrajzát, ismerjék meg az előbb emlí
tett helyeket is, mint magyar városokat és esetleg iparilag, történelmi
leg vagy más szempontuól való hírességüket, de ha csak arról neve
zetes, hogy kath. székesegyháza van, az nekünk nem lehet fontos. 
Szinte bosszantó, hogy mennyire kellett ezen sorokat kihúzatni a 
könyvből, mert megtörtént az, hogy arról a városról egyebet nem tu 
dott mondani, de ez a nevezetesség biztosan a fejében maradt. Sőt 
volt rá  eset, hogy egy városnak semmi köze sem- volt a k a to l ik u s o k 
hoz, de a gyermeknek nem jutott egyéb az eszébe, ráfogta, hogy kath. 
püspökség. Ilyen könyv mellett a gyermekek az egész hazában csak 
k a to l ik u s o k a t  látnak. E llenben legyen, a mi evangélikus iskoláink 
földrajzában nevezetes hely, pl. Békéscsaba mint lutheránus Róma, 
legyen nevezetes Nyíregyháza, Szarvas, Orosháza stb. és ne szerepel
jenek ezek csak mint népes alföldi városok, hanem mint evangélikus 
városok. Legyen nevezetes város Sopron, mint az evangélikus tudó-
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mány és művelődési intézményeink főhelye, legyen nevezetes Eperjes, 
mint az evangélikusok gyászhelye stb. Az előbb említett helyeken 
lakó evangélikus nép életének, egyházi nagyságának, ottlévő evang. 
intézményeinknek leírásával adjunk példát és önbizalmat az elszórt, 
kisebb területen vagy szigetekben élő evangélikusságnak, hogy ne 
érezze magát elhagyatottnak, árvának, hanem lássa, hogy vannak hit- 
testvérei, akikre bizalommal tekinthet. Tovább menve, Európa orszá
gainak tárgyalásánál azt vettem észre, hogy a minket legjobban é r 
deklő protestáns, sőt evangélikus államok: Svéd-, Norvég-, Finnország, 
Dánia könyvünkben országonként alig három sornyi szöveget érdemelt. 
Oldal számra ír ezzel szemben Olasz- és Franciaországról, Szerény 
véleményem szerint pont a fordítottja  volna helyes. Tanítsuk meg jól 
gyermekeinknek Németország ismeretét, mint ahonnan evangélikus hi
tünk a maga tisztaságában elindult, tanítsuk meg részletesen az evang. 
államok földrajzát, néprajzát, kiemelve, hogy épen evangélikus mi- 
vcltuknak köszönhetik, hogy a világon mint művelt államok első he
lyeken állanak. Valahogyan úgy kellene ezt az anyagot összeállítani, 
hogy kidomborodjék az a szellemi fölény, amelyet a reformáció és 
annak követése létrehozott. Igaz ugyan, hogy ezek tőlünk távolabb 
fekvő országok, de evangélikus mivoltuk, népeiknek úgy szellemi, mint 
egyházi nagysága megérdemelné a teljes részletességgel való tan ítá 
sukat. Ha pedig takarékoskodnunk kell, tegyük azt a katholikus á l
lamoknál. El nem mulasztanám soha, hegy párhuzamot ne vonjak 
Amerika tanításánál, amint a protestáns angolok, a menekülő huge
notta franciák a világ leghatalmasabb, legműveltebb, leggazdagabb 
részévé tették Észak-Amerikát ellentétben a katholikus szellemű, sötét 
bigottságban lévő Dél-Amerikával és Mexikóval.

A történelem és a lkotmánytan tanításánál nagy gond és bőséges 
idő fordítandó az egyházi és vallási küzdelmeink tanítására  és az azok 
által kivívott törvényes biztosítékaink (vallási békét, szabad vallás- 
gyakorlatot biztosító törvényeink), valamint törvényes autonómiánk 
ismertetésére. Bocskay, Rákóczi, Kossuth nálunk nemcsak mint nem 
zeti hős és szabadságharc vezér, hanem szerepeljen mindjárt mint 
egyházi szabadságunk harcosa is, Az á lta la  kiküzdött esetleges köny- 
nyebbség mint intő példa szerepeljen az evangélikus gyermek előtt. 
Tanulja meg belőle hitét szeretni, tanulja  meg belőle azt a hitet, am e
lyet épen az ő küzdelmeik által neki ma szabadon, minden korlátozás 
nélkül nyújthatunk, olyan kincs gyanánt tekinteni, melyhez neki r a 
gaszkodnia, melyre vigyáznia szent kötelessége. A  reformáció hatását 
úgy műveltségi, mint vallási, vagyis hitéleti tekintetben, bővebben kell 
tanítanunk. A mostani tankönyvünk alig emlékezik meg róla. Lássa 
meg a. gyermek, hogy a reformáció új fejlődési korszakot teremtett, 
az országot szellemiekben nagyon előre lendítette. Hiszem, ezt minden 
szerénytelenség nélkül bátran  hirdethetjük. Végeredményben a törté
nelem tanítása terjeszkedjen ki a folytonos üldöztetéseink bővebb ta 
nítására, hiszen — sajnos — a magyar történelem erre igen bő anya
got nyújt, hogy ennek a tárgynak a tanításával is e ljuthassunk azon 
megállapításhoz, miszerint a tiszta evangélium hirdetésén felépült 

V
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evangélikus egyház az, amelyen a pokol kapui erőt venni nem 
tudtak.

Szándékosan hagytam utoljára a hittant, amelybe az állami tan 
terv nem szól bele és taníthatjuk úgy, ahogyan jól esik. Itt azt hiszem 
nem kell arról beszélnünk, hogy annak minden betűje kell, hogy az 
evangélikus szellemet nevelje. Nekünk csak a rra  kell ügyelnünk, hogy 
a gyermek ne csak tanulja, hanem lássa és érezze, hogy az ő hittana 
az igazi, tiszta evangéliumon alapul. Legyen a hittan tanítása a Biblia 
olvasásával á llandóan kapcsolatos és ebből lássa a gyermek, hogy őt 
kényszerítik a Szentírásban nem található, hanem csak az abból m e
rített igék hitére és így domborodjék ki előtte hitének evangéliumi 
tisztasága. Ennek öntudatos ismerete kész védelem akár a kath. v a l
lásbeliek csipkelődései, akár a szekták csábításai ellen. Mindenesetre 
kívánatosnak tartanám, hogy az egyházi történet keretében pontról- 
pontra  tanulják  meg a gyermekek a kath. és evang. egyház hite kö
zötti különbségeket. Békéscsabán, ahol tanyai iskolában működve, a 
konfirmációi tanítást is végeztem, tapasztaltam  a Szeberényí esperes úr 
által kiadott konfirmációi vezérfonál tanítása  alkalmával, hogy ta lán  
semmi sincsen olyan jó hatással az evangélikus öntudat éb ren ta r tá 
sára, mint ezen különbségek alapos tudása. A  gyermek értelme is 
eléggé fejlett már a VI. osztályban, ezen különbségek alapos meg
értésére. Nem baj, ha a konfirmációnál ú jra  tanulja, annál biztosabbá 
válik annak a tudása. Szerintem, szükséges is, hogy ismerje meg jól, 
még a legegyszerűbb parasztember is, azokat a különbségeket, m in t
egy áth idalhata tlan  mélységeket, melyek öt mini evangélikust a k a t o 
likustól el, hogy válasszák és ezzel kivesszük a kezükből azt a leg- 
hathatósabb fegyverüket, melyet legnagyobb sikerrel használnak in
gadozó evang. egyháztagokkal szemben akkor, amikor reverzálist e rő
szakolnak ki töltik azzal, hiszen mindegy, ctt is csak azt az Istent 
imádja, mint itt; ctt  is a Szer t írás  a vallás, mint itt. Igen, csakhogy 
tanítsuk meg jól, hogy mi a különbség az itteni hamisítatlan, tiszta és 
az ottani különféle gyarló emberi elmék által össze-vissza m agyará
zott Szentírás között.

Csak egy pá r  szerény példát szedtem össze, csak nagy vonások
ban vázoltam azokat a dolgokat, amelyek az állami tantervet evangé
likus lélekkel gondolkozó és érző tanító kezében az evangélikus isko
lák számára is alkalmassá teszik. Tudom, hegy munkám nem teljes 
és a tantervnek minden betűjét  át lehetne és át kellene így itatni 
evangélikus szellemmel; szolgáljon mentségemre azonban a rende l
kezésemre álló rövid idő. A  kérdés komoly gondolkodásra méltó, 
aminthogy kemoly gondolkodásra késztető időket is élünk, A  leg
utóbbi kerületi gyűlésünkön hallottam egy megjegyzést, hogy csőd 
előtt állunk. Talán Gtt még nem, de mindenesetre fájó szívvel láttam 
Békéscsabán, egy főiskolai végzettségű, képzett fiú, ősrégi evangélikus 
család sarja, akinek ősei igazán oszlopai voltak egyházunknak, egy 
vállvcnással intézte el a reverzális adásának kérdését azzal, hogy 
neki mindegy. Polgári iskolai tanár, banktisztviselő, akik mind oszlo
pai lehettek volna evangélikus egyházunknak, névleg még evangéliku-
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sck ugyan, de ők maguk feleségeik unszolására már kath. istentiszte
letekre járnak, s bár ott nem érzik még jól magukat, de mégis ott van 
nak; az utódaik pedig m ár egészen katholikusok lesznek, mert odaát 
nem válogatnak m ajd  az eszközökben, hogy belőlük teljesen hű és 
öntudatos kathclikusckat neveljenek. Sajnos, ezen jelenségek kezde
nek már nem ritkaságszámba menők lenni. Ma, amikor nekik minden 
eszköz jó, sokszor még a tények elferdítése is, nekünk sem szabad 
kesztyűs kézzel dolgoznunk, félve attól, hogy tanításunk, dacára  iga
zunknak, az ő rcsszalásukat vonja maga után. Amikor kathclikus pap 
azzal jelzi a hozzájuk esetleg áttévedőket ,.visszatértek az anyaszent- 
egyházba“, amikor nem átallanak bennünket ma sem eretnekeknek cí
mezni, nem szabad nekünk sem igazunkat véka alá rejtenünk, ha an 
nak intenzív tanítása fáj is nekik, mert a békesség érdekében tett foly
tonos engedékenységünkben azután elpusztulunk. A  gyermeki lélek 
fogékeny, hajlítható, azt még lehet formálni. Ne mulasszuk el az a l
kalmat és formáljuk evangélikusokká tűzzel-vassal, amíg van időnk. 

Ha mi evangélikus tanítók mindenkor, minden tantárgy, minden 
percében így evangélikus szívvel és lélekkel dolgozunk és az elért 
eredményt a lelkész uraink az iskolából kikerült ifjúság tovább gon
dozásával nemcsak megtartják, hanem még fokozni is tudják, akkor 
hiszem, hogy a mi egyházunk falait és kapuit hiába fogják döngetni a 
kísértések, annak épülete, mint Sión hegye, szilárdan állni fog az idők 
végtelenségéig.

Alexy Lajos*)
Meghalt Alexy Lajos, a ceglédi evang. egyház nyugalmazott 

igazgató-tanítója, a kiváló pedagógus, a jóságos szívű karíárs, a ta 
nítói érdekek fáradhatatlan  harcosa, az egyház pótcolhataílan  sáfára, 
a köznek önzetlenül szolgáló katonája  és a rajongásig szeretett csa
ládapa.

Megremeg a toll kezünkben és szemünkből könnyek peregnek, 
miker a régi erkölcsű világ ilyen egész emberének é le tra jzát szeret
nénk páldaadásúl nyomtatásban megörökíteni. Mert nem azért írunk 
őróla, hogy a papiros őrizze emlékezetéi. Emléket állított ő magának 
mindazok szívében, akiknek alkalmuk volt őt közelebbről megismerni. 
Előttünk nyitott-könyv volt egész nemes élete, if júságától kezdve élete 
utolsó percéig. Nemcsak tanítványai és kartársai voltunk, hanem 
családjával á llandóan a legmeghittebb viszonyban lévén, inkább gyer
mekeinek éreztük magunkat, azért nekünk könnyű, de egyben nehéz 
is őróla írni,

Alexy Lajos legnagyobb volt, mint kivételes nevelői tehetségek
kel megáldott tanító. Neki ez a pálya nem töviseket, hanem rózsákat

*) Kedves halottunkról illő formában már megemlékeztünk januári számunk
ban, de szívesen adunk helyet ennek a szép megemlékezésnek is. Alexy Lajos 
oly hagy értéke az ev. tanítóságnak, hogy róla nem írhatnak és nem mondhatnak 
elég sokat. ‘ Szerk.
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és babérokat adott. Teljes szívéből szerette az iskolát, annak lég
körét és különösen az árta t lan  gyermeksereget, épen ezért tanítási 
eredményei olyan rendkíyüliek voltak, hogy más vallású intelligens 
családok gyermekei nagy számmal keresték fel a mindig mosolygós 
arcú, vidám kedélyű, jóságos tan tó iskoláját. Azonban komolyság
ban, lelkiismeretességben, kötelességtudásban őt felülmúlni nem le
hetett. Mikor azt gondoltuk, hogy ennél szorgalmasabban már nem 
dolgozhatunk, csak az iskolájába kellett bepillantanunk és meggyő
ződhettünk arról, hogy nála a szorgalomnak nincs határa. Nem iga
zodott az előírt tanítási időhöz, sokszor még a déli harangszó és a 
késő délután is az iskolában érte. Tétlenül soha senki sem látta. 
Vérében volt, hogy alkotnia, dolgoznia kellett!

Pósa Lajoshoz hasonló lelkülettel tud ta  a tanítást vezetni, külö
nösen kérdéseiben, meséiben, beszélgetéseiben annyira le tudott eresz
kedni a gyermek gondolatvilágához, hogy ő maga is gyermekké vált, 
szívének, lelkének melegét valamennyi tanítványa érezte és tanítási 
eredményének ebben rejle tt  legnagyobb titka, A  kicsinyek között 
érezte magát legjobban. Felsőbb osztályban nem is tanított soha, oda 
nem kívánkozott, sőt nem egyszer hangoztatta, hogy lelke a kis á r 
tatlan lelkű óvódások közé vonzza. Megtörtént, hogy játékos, víg 
kedélye annyira elragadta, hogy osztályának növendékei hangos nó- 
tázás közben táncra  perdültek és ő is szívéből kacagott, táncolt velük. 
Ezekből azonban senki ne gondolja, hogy erélytelen volt. A  kellő 
időben és pillanatban szigorúságával nem egy gyermeket irányított 
egész életére kihatólag a jó útra.

Mivel ennyire belelátott a gyermek lelkivilágába, azért tudott k i
váló jó tankönyveket írni. Fö ldra jz-  és Bibliatörténet könyvei ma is 
közkedveltségnek örvendenek. Ez utóbbiban a szerző mély vallásos
sága nyilatkozik meg, mely végigvonul egész életén és működésén.

Különösen szeretnénk kidomborítani sok kiváló tu lajdonsága kö- & 
zott a családjából hozott r itka lelki műveltségét, finom modorát és 
magas intelligenciáját. Ezek emelték ki őt az átlagsorból és ezek • 
adtak  új irányt és szellemet a ceglédi iskolának. Milyen gyönyörű 
szokást honosított meg azzal, hogy növendékei május 1-én, a tavasz 
megünneplésére zöld ágakkal, virágokkal feldíszítették az iskolát és 
vidám dalclás, játszás között töltve a délelőttöt, délután kis csomag
gal a kezükben folytatták az ünneplést a szabad természet ölén. 
Ilyenkor együtt dalolt, együtt játszott a gyermekekkel, úgyhogy nem 
lehet csodálkozni azon, hogy a gyermekek aty juknak  tekintették. B i
zalommal fordultak hozzá. Egyéniségét jellemzi a következő, meg
történt kis eset:

A lexy  Lajos néhány bará tjával sétált  a főutcán. Egyszer csak 
elébük szalad  egy kis fiú, mire ők megállnak. Sem a gyermeket nem 
ismeri senki, sem az nem ismeri őket. P á r  pillanatnyi gondolkodás 
u tán  a társaság hangos kacagása közepette, a gyermek Alexy  Lajos 
tanító elé perdül és mintha régi ismerőse volna, megkéri: ,,Bácsi ké
rem, gombolja be a nadrágom at.“ Az idegen kis fiú lelke megérezte, 
kihez kell fordulnia.
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Mindezekből következik, hogy iskolájában nem bottal ta r to tta  
fenn a fegyelmet, mégis rend, pontosság honolt abban. Ő maga is 
pontos, lelkiismeretes, a legapróbb dolgokban is pedáns, kötelesség
teljesítő volt. Erről tanúskodnak az évtizedeken á t  vezetett naplók, 
jegyzőkönyvek, egyéb feljegyzései, az iskolai könyvtár létesítése, fej
lesztése, fenntartása  és vezetése. Jellemző, hogy a „Néptanítók L ap 
já t“ az első évfolyamtól kezdve mindvégig gondosan összegyűjtötte, 
beköttette és őrizte. Ez a gondossága élete utolsó percéig megmaradt 
nála. Megható, hogy az „Evangélikus N épiskolára“ az előfizetési díjat 
halála  előtt pár  nappal előkészítette és meghagyta családjának, hogy 
azt rendeltetési helyére elküldjék.

Mestere volt a beszéd- és értelemgyakorlatok, a fogalmazás és 
szépírás tanításának, úgyhogy ezekben korát jóval megelőzte. H iva
tott pedagógusok a ján la tá ra  a legmagasabb helyről csak nemrég ren
delték el e tan tárgyak  ilyen irányú tanítását.

A  szó legnemesebb értelmében ideális lelkű, őszinte, igaz kartárs  
volt. Boldogult Mészáros János kollégájával 30 évet töltött a leg- 
meghittebb, legnemesebb barátságban, mely együttérzés az iskolának 
a szellemét és hírnevét csak emelte. Ez a meleg barátság folytatódott 
később a fiatalabb kartársaival szemben is, úgyhogy igazi példaadásul 
szolgált valamennyi kollégájának. Ezek megválasztása úgyszólván az 
ő érdeme volt, mert öröme telt abban, hegy az iskolában továbbra is 
az ő szellemében folyik a tanítás. Az önzetlenül dolgozó, tehetséges 
kartársa ít  végtelenül szerette, azokért semmiféle fáradságot nem sa j
nált, hogy boldogulásukat előmozdítsa. A  szemfényvesztő, a közért 
dolgozni nem tudó és nem akaró kollégáit s azok társaságát kerülte. 
Megbecsülte és végtelenül nagyra tarto tta  fiatal tanítótársaiban, ha 
azok a régi, kitaposott utak helyett, új, egyéni, a tanügyre rendkívül 
előnyös sövényeken jártak. Ilyenkor árulta  el, hogy nem féltékeny, 
sőt szemtől szembe hangoztatta: „Kedves kollégám, ezt nálam job
ban csinálod, örülök, hogy tanulhatok tőled.“ Bár kiváló kántortanító 
és kitűnő tenorista volt, egyik kollégájának többször mondta: „Nagyon 
szeretek veled temetésre járni, mert nálamnál sokkal jobban tudsz 
énekelni.“

Ideális lelkületével nagy hasznára  volt az iskolának, de kitűnő 
érzékkel fogta föl az élet reális oldalát is, melyből egyházára és a 
közre megbecsülhetetlen értékek fakadtak. Az egyház igazgató-taní
tónak nevezte ki, később egyházának ellenőre, majd felügyelője lett. 
Oroszlánrészt vett ki az új templom és a mellette elterülő egyházi 
épületek építésének fáradságos és felelősségteljes munkájából. Az 
egyház érdekeiért lankadatlan  kitartással harcolt, még ha csak egy 
fillér értékről volt is szó.

Sokáig kitűnő elnöke volt a nagy Pestmegyei Tanítóegyesületnek 
és az Ág. Hitv, Evang, Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete ta 
nítói szakosztályának. Itt csillcgtatte szónoki készségét, itt mutatta  
be fiatal és idős kartársa inak  és a megjelenteknek finom modorát, 
nagy tudását, tapintatosságát és elnökségre való igazi rátermettségét.
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Ezen tulajdonságainál fogva a tanítói érdekeket mindig sikeresen meg 
tud ta  védene a legmagasabb körökben is.

Nagy és eredményes munkásságot fejtett ki az Eötvös-alapnál is. 
Minden évben nagy összeget gyűjtött az intézmény javára, jóllehet 
ő gyermekei tanításánál nem is vette azt soha igénybe, de itt is a 
tanítói érdek lebegett mindig szemei előtt.

A  társadalom nak is fáradhatatlan  munkása volt. Sokoldalúságát 
szerették is felhasználni mindenütt. Mint megyebizottsági, Cegléden 
állandó bizottsági tag, városi képviselő, állami iskolai gondnoksági 
elnök, óvódafelügyelő bizottsági elnök, takarékpénztári igazgatósági 
tag, a Kaszinó könyvtárosa, m ajd  gazdája, a világháború alatt  a nép
konyha szervezője és vezetője olyan általános és sikeres munkásságot 
fejtett ki, begy Cegléd lakossága felekezeti és társadalm i különbség 
nélkül őrzi emlékét örökké!

Mindezek a szép és nemes tulajdonságai a család jában  különö
sen tündököltek. Önfeláldozó szeretettel, gondoskodással, r itka gyön
gédséggel vette körül családját. Értük fáradni, tenni az utolsó erejéig 
meg nem szűnt. Isten meg is juta lm azta  jóságos cselekedeteiért. H ű
séges élettárssal, jó gyermekekkel a jándékozta  meg őt. E lm ondhat
juk róla, hegy az egész élete nemes példaadás volt.

A lexy Lajos 1858 július 2-án született Eszéken, Féléves volt, 
midőn szülei Győrbe költöztek s ezt a helyet szülőföldjének, otthoná
nak vallotta. Elemi iskoláit is itt végezte, A  gimnázium I.— IV. osz
tályát szintén Győrben látogatta. Innen 1872-ben Sopronba a tan ító 
képzőbe ment, és 1874-ben oklevelet nyert. A  képzőből meghívás 
folytán Lébény mosonmegyei községbe ment másodtanítónak s e he 
lyen négy évet töltött. 1879 január 26-án egyhangúlag választották 
meg Ceglédre rendes tanítónak. A  lébényiek annyira szerették, hogy 
sírva m arasztalták  s mikor hajtha ta t lan  maradt, fizetését is fölemel
ték. Mind hiába! Ceglédre jött, honnan meghívták később B uda
pestre tanítónak, mert jó hírneve nem m arad t a város ha tá rán  belül, 
más alkalommal pedig egyik ceglédi pénzintézet igazgatói á llását a já n 
lották fel neki, de ő csak ceglédi tanító m aradt.

1910 május 10-én vonult a jól megérdemelt nyugalomba, 1924- 
ben kezdett betegeskedni és sok szenvedését keresztyéni türelemmel 
hordozta, míg 1928 december 30-án délután 4 órakor befejezte nemes 
életét.

Temetése impozáns gyásszal 1929 január 1-én az evang. tem p
lomból történt. I t t  látszott meg igazán, ki volt A lexy Lajos, Több 
ezer lélek vett részt a végtisztességen, úgyhogy a templom szűknek 
bizonyult. M egjelent itt a református, róm.-kath. lelkész, a város 
képviseletében a polgármester és a küldöttségek sokasága. A  tanító
ság részéről Rákos István, a Magyarországi Tanítók Országos Szö
vetségének elnöke, Barta l Béla, a pestmegyei középegyházmegye el
nöke, továbbá ennek az egyházmegyének lelkészí karából: Mágócs 
K ároly  irsai, Csaba Gyula péteri lelkész és Macek Á rpád  theologus.

Törteli Lajos helybeli lelkész a gyülekezet és tantestület, Sárkány  
Gyula  dr. polgármester a volt tanítványok, Rákos István az ország
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tanítósága, Bartal Béla az országos evang. tanítóegyesület és a pest- 
megyei középső egyházmegye nevében búcsúztatta  el a megboldogul
tat magas szárnyalású beszéddel.

Rengeteg koszorú borította koporsóját s amikor a gyászmenet a 
temetőbe megindult, nemcsak az evangélikus, hanem a reícrrnátus és 
kathclikus templom harangjai is megszólaltak, jelezvén, hogy egy ritka 
nemes életű ember megy utolsó útjára .

Legyen áldott emlékezete örökké!
Kiszely  János  és Kiszely Jánosné.

A nyíregyházi ág. h. ev. iskolák története.
Hatodik, templom melletti iskola.

Irta Stell Ernő.
Susztek a katechetikai tanmódot  követte. Kissé indulatos és h a 

ragos volt, amit a  benne rejlő nyavalyának, másrészt a tanításban 
buzgóságnak tulajdonít az önéle tra jzát pó tadatckkal kiegészítő író. 
Tizenhét évi működése alatt  2547 tanítványa volt. A  gégesorvadásban 
fél évig fekvő beteg Suszteket Mráz Károly  helyettesítette. Halála 
u tán  Nagy Sámuel utóda: Gdovin .hinos ment helyére és itt i850-től 
1853-ig ideiglenesen működött.

Gdcuin  (Dövényi) János  tanulmányait Gölnicbányán kezdte az 
elemiekkel és végezte ezt mint choralista Kassán. Eperjesen  a gram 
matika és syntaxis osztályt, Sárospatakon pedig a rhetorikát és poé
tikát, míg Lőcsén a bölcsészeti első osztályt végezte. Mint supplikans 
ismerkedett meg Nagy Sámuel nyíregyházi tanítóval, akinek 1847-ben 
segédje lett és az osztályban 250 tanulót tanított. Fizetése 100 váltó- 
ferint volt s a főnöknél, Nagy Sámuelnél élelmezés. Lakása a kályha
nélküli iskolában volt.

1848-ban Eperjesen önkéntesnek csapott fel s résztvett a kassai 
ütközetben, m ajd  Tokaj a la tt  mint önkéntes tüzér szolgált és a szol
noki csata után gróf Forgách jószágigazgatójánál nevelősködött. A z 
után Eperjesen ismét beállt honvédnek és őrmester lett, Eperjesről, az 
orosz invázió hírére Egerre, Pestre, Szegedre, Tótkomlósra, innen az 
aradi várba, m ajd  a temesvári csata hírére a világosi mezőkre, a k a 
pituláció elé ment. A  fegyverletétel után 13 napot töltött N agyvára
don, mint az oroszok foglya. Sikeres menekülés után Nyíregyházára 
került Sámuel napján, egykori főnökéhez, Nagy Sámuelhez,

Ezen időben a tanítók közt ür támadt, amennyiben Kollmann (a 
Szénfiek elődje) 1849-ben meghalt, Tregár pedig városi tanácsos, m ajd  
pedig polgármester lett; Susztek meghalt. így az egyház jónak látta  
ideiglenes tanítókat alkalmazni, miért is Gdovin Susztek osztályába 
került és negyedfél évig működött. Javada lm a 240 pengöforint és tíz 
hold tanyai föld haszonélvezete volt. 1853 június 13-án a nagykalló-
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utcai iskola I.— II. osztályának rendes tan ító ja  lett és 180—250 nö 
vendéket tanított. 1858-bán 80 forinttal javult a fizetése, 1850-ben, 
a pátens idejében, híven ragaszkodott az autonomistákhoz. 1861-ben 
252 forinttal, 1866-ban 80 forinttal javíttatott a fizetése, míg 1869- 
ben 200 forint lakbérben részesült. 1872-ben 500 forint fizetése és 
200 forint lakbére volt.

Az egyház nagysokára belátván a túlzsúfoltság folytán beállt le 
hetetlen helyzetet, a Nádor-utcai iskolát létesítette és osztályát a 
központiba vitte, Gdovin az írva-olvasásnak nagymesere volt úgy a 
gyakorlat, mint az elmélet terén, mely utóbbi emlékét őrzi a Bánhegyi
vel szerkesztett ábécés könyve.

Az 1887— 88. tanév végén az egyház 240 forinttal nyugdíjazta. 
Negyven évi tanítói működése alatt  5819 tanulója  volt. Összes nyug
díja az egyház adományával, a tanítói esperességi, kerületi nyugdíjjal 
500 forintra emelkedett.

K artársai ragaszkodásának szép jelét m utatta  az, hogy 1888. év 
november 24-én a Szabolcsi Ált. Tanítóegyesület a társadalom  be
vonásával fényesen sikerült ünnepélyt rendezett 40 éves tanítói mű
ködésének jubileuma alkalmából; kartársai ezüst serleggel tisztelték 
meg, míg a Já ráskor  kebelében működő önsegélyző-egyesületben 100 
forintos „Gdovin János-a lapo t“ létesítettek.

1889-ben halt meg, életének 62. évében. É letra jzát W erner Gyula 
egyesületi jegyző, később polgári iskolai igazgató tanár  örökítette meg.

Dietz Sámuel  mint állandó tanító 1853-tól 1868-ig működött ezen 
iskolánál. Ismertetett  é le tra jzát Stoffan Lajos u tódja  írta 1890-ben 
az e célra szánt könyvbe.

Martényi Józse f  1868— 1869-ig működött Paulinyi Dániel tanító- 
képezdét végzett tanítóskodása mellett. Taníto tta  a ra jzot a gimná
zium négy osztályában és végezte a lelkészi funkciókat a sátoros ün
nepek alkalmával, míg a következő évben egészen a gimnázium t a 
nára, később pedig igazgatója lett. Gimnáziumi tanulmányait R im a
szombaton kezdte, Rozsnyón folytatta  és Késmárkon végezte. A  böl
csészetet és hittudományt a budapesti egyesült protestáns theologián 
hallgatta. A  candidaticum-vizsgát Pozsonyban tette le s aztán egy 
évet a jénai egyetemen töltött. Nevelősködött: Fabinyi Teofil septem 
vir családjánál Budapesten, Görgey A rthurnál Karinthiában Viktring- 
ben és báró Pcdm aniczky Árminnál Aszódon (Pest vm,), 1869 szept- 
11-én a magyar nyelvből és irodalomból, földrajzból és egyetemes tö r
ténelemből főgímnáziumi tanári vizsgát tett a magyarhoni ág. hitv. ev, 
egyházegyetem által megválasztott bizottság előtt. A  népiskolák iránti 
szeretetét mint a főgimnázium érdemdús igazgatója is megtartotta  és 
többször kifejezést adott ennek úgy is mint egyháztanácstag, úgy is 
mint az iskolabizottság tevékeny tagja.

Említésre méltó, hogy M artényi a jobb és m agyarajkú tanulókból 
az ú. n. előkészítő osztályt alakította. A  gyengébbek és tó ta jkúak 
Paulinyi Dániel vezetése a la tt  állottak és külön tanterem ben tanultak.

Paráz István  1869-től vette át az itteni működést.
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Vegyes közlemények.
Az Országos Tanítószövetség k ö z sz e re te tn e k  ö rvendő  vezé 

rét súlyos csapás érte. J an u á r  hó 10-én halt meg Rákos Istvánnak  
á ldott emlékezetű felesége, aki a jóságnak, a türelemnek és övéiért 
való önfeláldozó szeretetnek egyik legszebb földi ékessége volt. Csak 
aki maga is végigjárta már a szenvedésnek ezt a fájdalmas kálváriá
ját, az tud ja  igazán, mit jelent az, elszakadni attól, aki velünk egy 
test, egy lélek volt. — Az evangélikus tanítóság őszintén osztozkodik 
a nagy tanítóvezér gyászában és szívből kívánja, hogy a kegyelem 
Istene hegessze be minél előbb a szívén e jte tt  vérző sebet.

*

Múlt havi számunkban azt irtuk, hogy sem Horváth Mihály Lajos, 
sem iskolája nem fizet elő folyóiratunkra. Ezt helyesbítjük,, mert 
Horváth Mihály  Lajos ugyan nem, de Horváth Lajos egyik legrégibb 
és leghűségesebb előfizetője az „Evangélikus Népiskolának". Azt hit
tük, hogy Horváth Mihály Lajos és Horváth Lajos nem egy és ugyan
az. Hascnlóképen járt lapunk szerkesztője is. Az is Mihály Lajos, 
csakhogy gyerekkorától fogva Lajosnak  hívták. Szülei így okoskodtak: 
ha a Lajos név jó Kossuth apánknak — miért ne legyen jó csemeté
jüknek is. — A minisztérium azonban más nézeten volt. A nyugdíjat 
sehcgysem akarta  Krug Lajosnak  folyósítani, mert az, úgy mondotta, 
Krug Mihálynak  jár. Sok irogatásba, hárem  havi várakozásba és sok 
bosszúságba került, míg szerkesztőnk végre nyugellátmányát kézhez 
vehette. — Okulásúl szolgáljon ez kedves kartárs  úrnak is — és kér
jük, ne lásson maliciát a tévedésben.

A „Protestáns Tanügyi Szemle*', az Országos Református és az 
Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanáregyesület hivatalos 
közlönye, január havi számában „Szemlénk fenntartása  és fejlesztése 
érdekében" című cikkében a következő, általunk is megszívlelendő 
sorokat olvassuk:

Szemlénk érdemes írógárdája a protestáns tanárság nagy számá
hoz képest, aránytalanúl csekélyre kcrlátolódik. Az egyéni belső in
díték kevés emberben van meg; a szerkesztőknek legtöbbször maguk
nak kell kilincselniök a cikkek és tanulmányok érdekében. Jó volna, 
ha segítségükre sietnének búzdításukkal azok, akik hatást tudnak 
gyakorolni a tanárságra. Hiszen annyi ész, tudás és tapasztala t bir
tokában vannak protestáns közép- és felsőiskcláink tanárai, hogy nem 
egy havonként megjelenő, korlátolt terjedelmű tanügyi Szemlét, h a 
nem tizet is el tudnánk látni értekezésekkel és egyéb közleményekkel, 
ha a bibliai „hegyes ösztön" késztetné őket.

Másról is panaszkodik a cikk írója. A  református tanárok és 
intézetek csak gyengén támogatják a lapot. így például az 1928.—29. 
évben 28 tanintézet közül csak 10 iskola járult a költségekhez 528 P 
értékben, holott a költségből a református tanárokra eső rész meg-
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halad ja  a 3000 pengőt. Itt bizonyos indolencia és hanyagság forog 
fenn — stb.

Midőn e sorokat olvastuk, mintha csak a sa já t  hangunkra is
mertünk volna. H á t  nem szakasztott így van ez nálunk is?

Ha ez a szomorú analógia nem volna annyira fájdalmas és zsebbe 
vágó is, szinte vigasztalódhatnánk. De mit ér az nekünk, ha a k a r tá r 
sak kegyetlen közönye nemcsak minket nyilaz le, hanem másokat is 
hasonló sors éri?!

Egyesületi élet.
A veszprémmegyei ev. tanítóegyesület „Som lóvidéki k ö r e “ 

múlt évi őszi közgyűlését ismét Nagyalásonyban tartotta . Az egye
sület tagjai csaknem teljes számban megjelentek. Je len  volt mint 
vendég az egyházmegye lelkészi kara  képviseletében Mátisz Károly 
helybeli lelkész, továbbá Barcza Dezső vidi földbirtokos, mint a som
lóvidéki evang. tanítóegyesület tiszteletbeli tagja.

Sülé Sándor elnök nagyon tarta lm as elnöki megnyitója után, sze
retetteljes szavakkal üdvözölte a megjelent tagokat és vendégeket.

M intatanítást m uta ttak  be Németh Lajos szergényi és Kom játhy 
Gyula kiskamondi tanítók. Előbbi ,,A fekete kenyér“ című költeményt 
tárgyalta, remek kidomborításával a minden érzés fölött álló szülői 
szeretetnek. Ltóbbi a nyelvtantanítást m uta tta  be az új tanterv kö
vetelményei alapján. Az a kitűnő eredmény, amit az eltanított anyag 
begyakorlásánál a gyermekek bemutattak, bizonyította legjobban a két 
tanítás „m inta“ voltát. Bizonyították azonban a gyermekek ha tá ro 
zott, értelmes és szép feleletei ezenkívül azt is, hogy rendes tanítóik: 
K arner Gusztáv és neje, a lelkiismeretes, buzgó evang. tanítók való
ságos mintaképei. A dná a jóságos isten, hogy összes evangélikus is
koláinkban az oktatás hasonló alapossággal, hozzáértő lelkiismeretes
séggel és eredménnyel folyna! A szeretet vallásától átitatott, ilyen 
meglepő m értékben intelligens lelkű magyar ifjúság rövidesen k i
csikarná a még olyan mostoha sorstól is a várvavárt magyar fe ltám a
dást, a boldog Nagy-Magyarországot! És pedig a legnemesebb, de 
egyúttal a legbiztosabb eredményt hozó fegyverekkel, a szomszédaink
nál nemesebb lelkűiét és magasabb kultúra  révén! Tántorítha ta tlan  
a hitünk, hogy miképen Poroszországot a „Schulmeisterek“, épen úgy 
édes hazánkat egyedül és kizáróan csak a K arner Gusztáv és nejéhez 
hasonló magyar néptanítók tehetik ismét tartósan naggyá és boldoggá! 
Sok ilyen tanítót adjon tehát a magyarok Istene valláskülönbség nél
kül szeretett  hazánknak!

Úgy a „m intatanítóknak“, valamint Nagyalásony két igazán derék 
tanító jának  áldásos, munkásságuk elismeréseképen jegyzőkönyvi di
cséretet szavazott a közgyűlés.

Referált ezekután Szutter Dániel, a veszprémi evang. egyházme
gyei tanítóegyesület érdemdús elnöke, az egyházkerületi gyűlés neve-
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zetesebb határozatairól. Többek között a pénzlárrosok szomorú je
lentéseiről, az üdiilőház és annak létesítése körül legtöbbet fárado- 
zók, minden há lá ra  érdemesek munkásságáról. A  K api—P ap p  ta n 
könyvek fogyatékossága miatt felmerült sok panaszra  kapott ígéret
ről, valamint Neubauer János soproni kartárs  által ismertetett „Mun
kaiskola“ nagyjövőjű voltáról. Végül szomorú szívvel emlékezett meg 
mindnyájunk által nagyrabecsült és szeretett  vezérünk: Krug Lajost 
ért kettős csapásról. Őszinte részvéttel veszi a közgyűlés tudomásul 
a szomorú híradást, kérve a jóságos Istent, hogy csak szeretetet á ra sz 
tani tudó, megsebzett szívére a gyógyulás balzsamát csepegtesse.

Referált még Kovács József karakószörcsöki ig.-tanító az orszá
gos tanítógyűlés fontosabb határozatairól. Felhívja a figyelmet a nov. 
hó 8-án tartandó  gyűlésre, melynek tárgya a két hivány elválasztása.

Elnök, miután még több apróbb tárgy le tárgyaltatott, szeretettel
jes, meleg szavakkal búcsúzik 38 évi értékes munkássága után nyu 
galomba vonuló Nagy Sándor mihályházai kartárstól.

Hangulatos berekesztést adott közgyűlésünknek Barcza Dezső 
vidi földbirtokos, megértő szívről tanúskodó cselekedete, aki az evang. 
tanítók üdülőházának céljaira a maga részéről is, mint körünk tiszte
letbeli tagja, felajánlotta  20 pengővel való hozzájárulását.

vitéz Magyar János, jegyző.

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
bevételei és kiadásai részletezve 1924— 

1928. dec. 31-ig
továbbá az egyházmegyék megnevezésével az évi összhátralék 1924- 
töl 1928 dec. 31-ig, azaz pénzíároskodásom első napjától 1928. év

végéig.

1924. é v .  Bevétel Kiadás
1. Tagdíjakból , , , . . . 2,419.200 K
2. Memorandum 80.000 K, elnöknek

460.000 K, alelnöknek 103,200 K . . 643.200 K
3. Pénztárm aradvány, mint egyenleg . . 1,776.000 „

2,419.200 K 2,419.200 K

lag d í ja t  nem fizetet:: Budapesti felső, budapesti közép, csanád- 
cscngrádi, kemenesaljai, nógrádi, tolna-baranya-somogyi, soproni 
felső, vasi közép, veszprémi és békés egyházmegye 420 tagja 420.000  
papirkorona összegben.

Megvizsgáltuk és teljesen rendben találtuk. Budapest, 1924. 
ckt. 15. Kühn János s. k,, Róth Kálmán s, k.

Kiszely János, pénztáros.
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1925. év . Bevétel Kiadás
1. Pénz tá rm aradvány  1924-ről
2. T a g d í j a k b ó l ...............................................
3. Tőkésített k a m a t .......................................
4. Győr a lapszabályra  ,
5. V. Nagy István jegyzőkönyvre ,
6. Elnöknek 1,856.000 K, alelnöknek

632.420 K .......................................................
7. Zsinatnak javaslatok legépelve .
8. Pénztárm aradvány , mint egyenleg .

1,776 000 K 
4,227.970 „ 

6.350 „ 
29.300 „ 
71.800 „

2,976.720 K 
50.000 „

_____________ 3,084,700 „
6,111.420 K 6,111.420 K

Tagdíja t nem fizetett: Budapesti alsó, budapesti felső, nógrádi, 
vasi közép, veszprémi egyházmegye 180 tagja 180.000 papirkorona 
összegben.

Megvizsgáltuk és teljesen rendben találtuk. Budapest, 1925. 
okt. 15. Benedek Vince s. k,, Gríeszhaber Endre  Henrik s, k.

K iszely  János, pénztáros.
1926. év . Bevétel Kiadás

1. P énz tárm aradvány  1925-ről , . , 3,084.700 K
2. T a g d í j a k b ó l ...............................................  7,182.800 „
3. Tőkésített k a m a t .......................................  50.200 „
4. Elnöknek 271.000 K, alelnöknek 450.000

kor., po rtóra  14.200 K, tanügyi bizott
ságnak 203.200 K ............................... .......  938.400 K

5. Kapi Gy, síremlékére 1,000.000 K, Ev,
Népiskola 1925-re 1,000.000 K, Szövet
ség lap já ra  előfizetés 321.000 K , . 2,321.000 „

6. Pénztárm aradvány, mint egyenleg , .______________ 7,058.300 „
10,317.700 K 10,317.700 K

Tagdíja t  nem fizetett: Nógrádi egyházmegye 36 tag ja  36.000 pap ír
korona összegben.

Megvizsgáltuk és te ljesen rendben  találtuk. Sopron, 1926. 
július 7. Uhrin Károly  s. k,, Perényí Rezső s, k.

K iszely  János, pénztáros.

1927, év . Bevétel
1, P énz tá rm aradvány  1926-ról . . . 7,058*300 K
2, T a g d í j a k b ó l ...............................................  2,951.500 „
3, Tőkésített  k a m a t .......................................  131.700 „
4, 1000 drb. meghívó nyom atása és szét

küldése . . . . . . . .
5, Egyesület névjegyzéke 3 példány  .
6, 27 a ján lo tt  és egy expressz levél .
7, 276 közönséges levél . . . . .
8, K ét s ü r g ö n y ...............................................

Kiadás

659.750 K  
150.000 „ 
205.620 „ 
425.200 „ 

50.400 „
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9. Miniszteri felterjesztésre ckmánybéleg
10. Bélyegző külön párnával . . . .
11. Koszorú és selyemszalag . . . .
12. Nyomtatványok készítése, szétküldése
13. 36 körlevél lekopogtatása, szétküldése
14. A lapra jz  k l i s é j e .......................................
15. Elnöknek képviseleti és dologi kiadásai
16. P é n z t á r o s n a k ...............................................
17. Jegyzőnek .......................................................
18. Evang, Népiskolára 1926-ra 2,000.000,

Gárdonyi évkönyvre 105.100 K
19. Portókra, levelézésekre . . . .
20. Pénztárm aradvány, mint egyenleg . .________________

10,141.500 K 10,141.500 K

P E N G Ő É R T É K ! !
21. P énz tárm aradvány  (1,286.000 K) á t 

számítva pengőértékre . . . .  102'88 P
22. T a g d í j a k b ó l ...............................................  556 32 „
23. Evang. Népiskola 1927-re 200 P, me

m orandum ra 1925/26/27-re 78'64 P
24. Elnöknek 197 P, jegyzőnek 22'523 P,

pénztárosnak 60 P, terem használatért 
5 P ..............................................................

25. Soproni tanítóképző hősi halottai em 
léktáblá jára  40’16 P, portó 6'35 P

26. Cserépvári történetek (3 drb. könyv) .
27. Pénztárm aradvány, mint egyenleg .

659-20 P 659 20 P
Tagdíja t nem fizetett: Nógrádi és zalai egyházmegye 46 tagja  

62 P 56 fillér összegben.
Megvizsgáltuk és teljesen rendben találtuk, Budapest, 1927, 

okt. 24. Uhrin Károly  s. k., Perényi Rezső s. k.
Kiszely János, pénztáros. 

Mayer József,  ellenőr.

1928. év . Bevétel Kiadás
1. P énz tárm aradvány  1927-ről 39 77 P
2. T a g d í j a k b ó l ............................................ .. 980-90 „
3, Időközi k a m a t b ó l .......................................
4. Elnöknek 234 P, alelnöknek 30 P, pénz

tárosnak 111'70 P, t i tkárnak 159 05 P, 
jegyzőnek 18‘96 P ............................... ■

5. Kossuth bpesti szobrára 82'51 P, G ár
donyi győri em léktáblájára  32'51 P

6, Evang. gyermekek (Eposz) nyara lta tá-

11-76 „

553 71 P 

115-02 „

sára 74 P, m em orandumra 10 P . 84-00 „

278-64 P

284 52 „

46-51 „ 
9 76 * 

39-77 „

375.675 K
150.000 „ 
450.750 „ 
462.500 „
130.000 „
340.000 „ 

2,042.105 „
710 000 „ 
583.200 „

2 105.100 „ 
15 200 „ 

1,286.000 „
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7. Üdülőházunknak kölcsöny 125 P és erre
adomány 86'58 P, portó 1'03 P . . 21261 „

8. Pénztárm aradvány, mint egyenleg . . 67'09
1.032-43 P 1.032-43 T

Tagdíja t nem fizetett: Budapesti alsó, somogyi közép, soproni 
felső, zalai egyházmegye 83 tagja 83 P összegben. Tolna-Barany\a- 
Somogyi egyházmegye 34 P 56 f-t visszatartott.

Megvizsgáltuk és teljesen rendben találtuk. Budapest, 1928. 
okt. 10 és dec. 31. Mayer József s. k., Kuszy Dániel s. k., Bartal

S’ k' Kiszely  János, pénztáros.

Üdülőházunk bevételei és kiadásai 
1926 julius 10-től 1928 december 31-ig.

Bevétel
Kartársak, egyházak, magánosok adom á

nyai .......................................  . 15.885*79 P
Franklin-Társulattó l tankönyvszázalék . 6.63T62 „
Kiszely Jánostól kölcsön 1571 P, +  900 P,

+  660 P . . . • ................................11.23T00 „
Nyíregyházi három kartárs  kölcsöne . . 4.000'00 „
Váltóra k ö l c s ö n ...............................................  35.000’00 „
Orsz, Evang. Tan.-E. pénztárából kölcsön 125’00 „ 
Üdülőházunk jövedelme hat hét ala tt  . , 3.145'65 „
Államsegély 1928 VII/1— 1928 XII/31-ig . 2,250"00 „
Üdülőházunk vételára 49.000 P, szerződés 

30E81 P, illeték 1946'20 P 
Üdülőházunk tűzbiztosítása 246’38 P, adója  

202’41 P, kabinok adója 21E20 P .
Gondnok tiszteletdíja  308 P, két nyaraló

bére 800 P ...............................................
Üdülőházunk tatarozása, szakértői szem

léje; rajzok, költségvetés építés esetére 
Kíszelynek 5571 P, nyíregyházi három ta 

nítónak 4007‘24 P visszafizetve 
Váltóra kam at 2466’52 P, tanítók kölcsöne 

u tán  kam at 766’99 P
Elnök adminisztratív kiadása 518'44 P, al- 

elnökök, titkár, pénztáros, bizottság ki
adása  610'83 P .......................................

Levelezés 36 P, kertbe virág 50'79 P, ve
gyesekre 19 P ...............................................

Két csónak 70E18 P, kőkerítés 1073'50 P, 
kabinok javítása 297 P 

41 méter hosszú fakerítés 246 P, ennek 
festése 9‘50 P, két részjegy 100 P

Kiadás

51.248-01 P 

659-99 „ 

1.108-00 „ 

5.299-92 „ 

9.578-24 „ 

3.233-51 „

1.129-27 „ 

105-79 „ 

2.07T68 „ 

355-50 „
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16 drb. gyapjútakaró  83P43 P, 10 mosdó,
10 ruhafogas, 10 vödör 399‘44 P 

36 kg toll, 18 tolltartó huzat 447'47 P, nyolc 
kanna 40'42 P, 66 ágybetét 942‘76 P .

20 vaságy 76P75 P, vízöblítésre 3 drb. á r 
nyékszék szállítása 22‘68 P 

Szívó-nyomó kút szállítása Sopronból 
Pénztárm aradvány, mint egyenleg .

78.269'06 P

1.230-87 P

1.430-65 „

784-43 „ 
9-10 „ 

2 4 1 0  r
78.269 06 P

Je len  szám adást felülvizsgálta 1927. okt. 24-én Budapesten Uhrin 
Károly és Perényi Rezső; továbbá 1928. nov. 14-én Budapesten Mayer 
József, Kuszy Dániel és Barta l  Béla számvizsgáló bizottsági tagok 
és a főpénztári naplóba a következő záradékot vezették: ,,Ezen üdülő
házi szám adást téte lről-té te lre  átvizsgáltuk és rendben  -találtuk,“

Cegléd, 1928. december 31,
Kiszely János, országos pénztáros.

Magyar anyák . . .
. . . Énekig könny, kin, szorongó fájdalom 
S vérfürdők vége egy csendes kis halom,
Egy kis kereszt . . . .! S nagy, borzalmas keresztek !
— Kis tűzhelyek, —  ti öröknagy Golgothák!
Halk, vergődő és nyomorgó hű anyák,
Magyar anyák, — ti mártírok, ti szentek!

. . .  Ki védte meg?! —  A tűzhelyt lerombolták 
S koldust űztek el pribékek, vad hordák . . . /
— És mikor már minden, minden elveszett, 
Megszületett idegen tűzhely mellett,
—  Rongyok között, . . — a jobb jövő: a gyermek/  
. . . .  S csak tőletek függ, minden csak tőletek, 
Magyar anyák, — ti mártírok, ti szentek!

ifj. Kjrug Lajos.

\



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l:  T a n ítá s i te rv e ze te k  a g a z d a s á g i  é s  te rm é sze ti  
ism e re te k  k ö réb ő l a III. oszt. számára. 2. T a n ítá s i te rv e ze te k  a IV. 
osztály számára. 3  P . 3. E r e d m é n y tá r  a  ta n í tá s i  te r v e z e te k h e z . 
IV. o. 90 fill. 4. Ugyanaz a III. o. 90  f il l . 5. S e g é d k ö n y v  a te rm é 
s z e tr a jz  ta n ítá sá h o z . III.—IV. o. 1 ‘2 0  P. 6. G a zd a sá g ta n , te r m é s z e t
r a jz , h á z ta r tá s  é s  eg é szsé g ta n . (Isméílőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P. 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.— VI. oszt. 
számára. 50 fillé r .

Az 1., 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O rszá g o s  E v a n g é lik u s  T a n ító e g y e sü le t tu la jd o 
n á t k ép ez ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére ( T o ln a y  P á l, Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K is z e ly  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K is z e ly  J á n o s  és 
M o ln á r Im re  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e ly  J á n o s :  B ib lia i tö rtén e tek . I.—II. oszt. számára 80  f i l l é r ; 
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r Im re :  E g y h á z tö r té n e t. 1 P.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő és kiadó :

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐ FIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- 

JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 
1929. ÉVI MÁRCIUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦ / /

Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő

N *TT I«R O M W A L T íR  NYOMDARÉMVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Szí E. L—m. Csak kopogtass be minél többször cikkeiddel szerkesztő

ségünkbe : — igen szivesen látunk. Neked mindig van mondani valód és téged 
szívesen hallgatnak meg. Amit kísérő leveledben mondasz, az bizony igaz. Gyű
lölködünk, de t e m e t n i  nagyszerűen tudunk. Az*embernek éppen csak meg 
kell halnia, hogy dicshimnuszokat zengjenek azok is róla, akik életében követ 
hajigáltak rá. Ezen ne csodálkozz, mert ez a gyengeség csökevénye az emberi
ségnek már teremtéstől fogva. Igaz embernek nem fájhat a gáncs, és nem okoz
hat örömet a hízelgő dicséret. Akik nem önérdekből és magukért, hanem tár
saikért és önzetlenül fáradoznak, azok immunisak minden igaztalan vád ellen. 
A becsülettel teljesített kötelesség csillogó vértezetében nyugodtan állják az 
ostromot, bármely oldalról érje is őket és ha őseikhez térnek, életfüggönyük 
legördülése után sem zavarhatja már csendes siri álmukat a nem igazak felcsukló 
siráma és hamis dicséneke.

Ezek után pedig mielőbbi és teljes gyógyulást kívánok neked. A jelzett 
szám elment.

H. K Kaposszekcsö. A zenemellékletek azért maradtak el, mert igen 
megdrágították a folyóirat kiadását. Azt hittük, hogy férfi-, vegyes- és gyermek
karok közlésével hálára kötelezzük különösen kántoroskodó kartársainkat, s hogy 
ezen a réven uj barátokat szerzünk az Ev. Népiskolának. Ezen feltevésünkben 
azonban tévedtünk. Éppen onnan részesülünk a legcsekélyebb támogatásban, a 
honnan leginkább vártuk. Kedvenc ideánk megvalósításáról azonban nem mon
dunk le véglegesen. Amint lapunk financiális bázisa kissé megerősödik: újból 
sorra kerülnek a zenemellékletek. A küldött férfikart akkor közreadjuk és újabb 
küldeményeit szivesen fogadjuk.

S. R. Az ügyvéd 315 P-t hajtott be. A kinnlevőség még mindig 940 P. 
Ennyi tehát a deficit.

T. P. Ágfalva. A- szives meghívót hálásan köszönjük. Igazán követendő 
példát mutat fiatal társainak. Ebből láthatják miként lehet önmegadóztatás nélkül 
is egy jó ügyet sikerrel szolgálni. Üdülőházunk javára rendezett műkedvelői 
előadása minden elismerésre méltó. A 85 P-t köszönettel nyugtatjuk.

M. I. Tét. A beküldött jegyzőkönyvet köszönöm. Ne vedd rossz néven, 
hogy lapunk korlátolt térfogata miatt nem adhatom le egész terjedelmében, bár 
mindenképpen méltó volna arra, úgy tartalmi gazdagsága, mint kifogástalan 
alaki voltánál fogva. Megkísérlettem, kivételesen, egy esetben, de a jegyzőkönyv, 
akkora térfelületet vett igénybe, hogy más közleménynek már aiig jutott hely. 
Azt hiszem, helyesen akkor járok el, ha az egyházmegyei tanítóegyesületek 
gyűléseiről csak az összes fontos momentumokat és határozatokat feltüntető refe- 
rádákat adom le és a magasabb forum elé terjesztendő indítványokat és javas
latokat közlöm. Ide irányult az elnökökhöz többszörösen intézett kérelmem.

Működésedhez, melynek már első ténykedéséhez szívből gratulálok, az Isten 
bőséges áldását kivánom.

*

ELŐFIZETŐINKHEZ! A gyengén befolyó előfizetési díjak miatt 
lapunk ez uj évfolyama is már zavarokkal küzd. A múlt évről 
fennmaradt teher koloncával és  m ost is jelentkező közöny nehe
zékével lapunk nem tud megbirkózni.
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A tanyai népoktatás problémái.
Az elmúlt év karácsonyának hetében, december hó 27-én, B uda

pesten a Tanítók házában ülésezett az Országom Tanítószövetségnek 
újonnan létesült szerve: a tanyai bizottság. Amikor megismerked
tem ezen az ülésen a bizottság tagjaival és figyelmesen szemléltem 
a bizakodó arcokat, szinte a szégyen p irja  vonta be ábrázatom at arra  
a gondolatra, hogy tizennyolc évvel ezelőtt elhagytam a kultúra  igazi 
csataterét és emiatt e harcban edzett tábornak megszűntem tag ja  
lenni. De egyúttal felébredt lelkemben a szánalom érzése is a világ
nak élénken lüktető vérkeringéséből kirekesztett kartársaim  iránt, 
amikor eszembe jutott mint egy rossz álom, tanyán eltöltött életem
nek minden keserűsége.

A tanyai bizottság értekezletén mint vendég vettem részt és mint 
ilyen csupán csak szemlélője voltam az eseményeknek. A zért  há t 
hadd  beszéljenek maguk a hivatalos tagok! . . . M ondják el nyiltan 
és őszintén panaszaikat; vigasztalják és bátorítsák egymást, hogy m a
gasba törő lelkűk ne csüggedjen el szárnyaszegetten; buzdítsák és 
serkentsék egymást kitartásra, további buzgó munkálkodásra. Azon 
feltevésben, hogy a távol lévő kartá rsaka t  szintén érdeklik a tanyai 
bizottság értekezletén kitermelt értékes gondolatok, az események 
sorrendjében leközlöm az ülés lefolyását. A d ja  Isten, hegy a n ép 
oktatás problémáinak megismerésével minél több melegszívű b a rá t ja  
támadjon eme nagyjelentőségű ügynek. Az ülés lefolyása egyébként 
a következő:

Uhrin Károly békéscsabai igazgató-tanító, a tanyai bizottság el
nöke, meleg szeretettel üdvözli az értekezleten megjelent tagokat s 
Isten á ldását kérve munkálkodásukra, az ülést megnyitja. M ajd  e l 
nöki jelentésében ismerteti a múlt év májusában m egtartott alakuló 
ülés lényegesebb határozatait. Az alakuló ülésen elfogadott munka- 
programmot azonban most nem óhajtja  felolvastatni, mert ezt az 
össztanítóság hivatalos lapja, a „Tanítók Szövetsége“ , annak idején  
részletesen leközölte, ennélfogva m indnyájunk előtt ismeretes. Elnök 
a rendelkezésre álló drága idő gazdaságosabb kihasználása végett 
ajánlatosnak tartja, ha  nyomban hozzákezd a bizottság a mai nap 
tárgysorozatába felvett pontok megvitatásához. Még a tárgyalás meg
kezdése előtt néhány kedves szóval üdvözli az állami tanítók kép 
viseletében megjelent Bozsik Béla igazgató-tanítót, azután felkéri a 
jegyzőt az elnökséghez beérkezett panaszok felolvasására.

Többek szinte kétségbeesve panaszolják, hogy rossz a beiskolázás 
s ezzel aztán az iskola eredményes munkásságát nagyon megnehezítik  
és kétségessé teszik. A  földmíves szülők ugyanis gyermekeiket fel
haszná lják  a gazdaságban s hiábavaló az igazolatlan mulasztók fel
jelentése, mert sok helyütt az iskolamulasztásokat megtorló hatósá
gok is lagymatagon kezelik a törvényt; sőt egyik-másik tö rvényható
ság területén sok gyermeket felmentenek az iskolakötelezettség alól. 
Panaszosok javaslata az, hogy a hatóságok minden alkalommal ve-
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gyék figyelembe az érdekelt tanítók véleményét. A  bizottság ilyen 
értelemben tesz lépéseket a bajok orvoslása végett.

Erős kritika tárgya volt némely állami iskolai gondnokságnak, 
illetve községi iskolaszéknek a beiratások alkalmával szedett könyv
tári illetéknek felhasználásánál követett eljárása, hogy a tanító meg
kérdezése nélkül vásárolnak az ifjúsági és tanítói könyvtár részére  
kö n yveke t , mégpedig igen gyakran selejteset, vagy más tekintetben 
meg nem felelőt, vagy sok esetben olyat, amely már több példányban 
megvan s ennélfogva beszerzése felesleges. Több iskolafenntartó pe 
dig a beszedett könyvtárilletéket nem a törvényesen megszabott célra, 
hanem a dologi szükségletek fedezésére fordítja. A  bizottság vélemé
nye szerint a könyvtárdíj felett az igazgató vagy vezető tanítónak 
kellene diszponálnia, aki hiteles költségvetés mellett köteles volna 
beszerezni a legalkalmasabb könyveket.

Különösnek ta r t ja  a bizottság és egyben megalázónak is, hogy 
a hitoktatás végzéséért évi 20 (húsz) pengőt fizetnek a községi ta 
nítónak; továbbá, hogy irodaszerekről az iskolafenntartók nem gon
doskodnak s az üzem zavarta lan folytatása végett ilyenekkel a tanítók 
•— sajá t  kasszájuk terhére —  maguk látják el az iskolát. A  tovább
képző (ismétlő) iskola növendékei részére nem szerzik be a s zü k 
séges tankönyveket és íróeszközöket, emiatt az iskola tevékenysége 
erősen megbénúl. A  bizottság megkeresi az Országos Szövetség ve
zetőségét, hogy az iskola m unkáját keresztező akadályok megszün
tetését szorgalmazza.

Élénk vita tárgyát képezte a beérkezett kérelmek ismertetése a l
kalmával felmerült kérdés, ami egyébként már az alakuló ülés mun- 
kaprogram m jának megbeszélésekor is felvetődött, hogy ne csupán az 
1926. évi tc-ben megjelölt érdekeltségi iskolák tanítói kap ják  meg a 
rendes járandóságon felül biztosított 2 (kettő) holdnyi telekilletményt, 
hanem terjesszék ki eme kedvezményt a régebben szervezett tanyai 
tanítói állásokat betöltő oktatókra is, részint kárpótlásúl azért, hogy 
exponált helyen teljesítenek jelentékeny szolgálatot, részint pedig 
azért, hogy vezető állásukban függetleníthessék magukat — sokszor 
ta lán  kicsinyességekre hajló — környezetüktől akként, hogy maguk 
termelhessék a legszükségesebb élelmiszereket és hogy példaadással 
szolgálhassanak a közönségnek a kertművelésre nézve. Végre is a 
bizottság elhatározza, hogy egyöntetű eljárásban kíván megállapodni, 
illetve nem kíván letérni a telekkérdésben m ár régebben elfoglalt 
terrénumokról. S nem csupán a központtól vár ja  az üg-yek előbbre- 
vitelét, hanem felkéri sa já t  tagjait is, hogy egyengessék az u ta t  azon 
ismerős képviselők megnyerése útján, akik tagjai valamelyik nép
oktatási kérdésekkel is foglalkozó bizottságnak, mert a legtöbb ügy 
sorsa már a bizottságokban szokott eldőlni.

Ráthonyi Lajos tanító, a tanyai bizottság jegyzője, felolvassa gon
dosan megszerkesztett js a minisztériumhoz terjesztendő, szinte a 
legaprólékosabb részleteket is felölelő memorandumát. Előadó már 
16 évi szolgálati ideje alatt  bő tapasztala to t szerzett a tanyai viszo
nyokról; ő tehát mint a tanyai életnek alapos ismerője, meggyőző
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érvekkel alátámasztva, felsorolja azokat a kívánságokat, amelyek
nek megvalósulása nélkül a tanyai kultúra  megteremtése mindig csak 
utópia marad.

Előadó is kívánja elsősorban a tanyavilágban a vezetés fíigget- 
lenítését, aminek egyik pillére az 1926. évi VII, te-nek az összes 
tanyai iskolákra való kiterjesztése.

Hivatalos tanmenet állítandó össze, amely figyelembe veszi a 
tanyai élet különleges viszonyait.

Legyen minden külterületi iskolahelyiségben hivatalos telefon, 
vetítőgép az előadáshoz szükséges diapozitívekkel és rádió.

Minthogy a tanyai iskola növendékeinek hosszabb utat  kell meg
tenniük a szülői háztól az iskoláig, a tanköteles kor ne a hatodik, 
hanem a hetedik életév betöltésével kezdődjék, amikorra a gyermek 
valamennyire megerősödik. Napközi otthonok állítandók fel, ahol a 
távcli körzetből felsorakozó gyermekek gondozásban részesülhesse
nek, esetleg meleg ételt kaphassanak. Itt bő alkalom kínálkozik az 
egészségügyi követelmények megismertetésére és gyakorlati a lkalm a
zására. Nem kétséges, hogy a helyes szoktatás utóbb második te r 
mészetté válik. Előadó elgondolása szerint az élelmezéshez szüksé
ges nyers terményt és anyagokat az iskolásgyermekek szülei adnák  
össze; az igazán szegény gyermekek pedig ingyen étkezést kapnának.

Tíz-húsz tanterem tanerői a legközelebbi tanyakörzeíekben egy- 
egy tantestületben tömörülhessenek külön igazgató vezetése alatt. Az 
igazgató akár választás, akár kinevezés útján, de csakis a tanyai ta n 
testület tagjai közül nyerhet megbízást a vezető teendők végzésére. 
Előadó igazgatók hivatalból tagjai a községi képviselőtestületeknek, 
a mezőgazdasági kam aráknak  stb.

Az cktató-nevelés intenzitása céljából tegyék lehetővé a tanító
nak egy helyben való állandósítását. Evégett az iskolafenntartó és 
kcrmányhatóságok külön pótilletményekkel kártalanítsák a tanyai ta
nítókat a különböző viszontagságokért, minők: a remeteség, a c sa lád 
ban való megbetegedés, időjárás okozta fáradalmak, a középiskolás 
gyermekeknek házon kívül való neveltetése stb.

A  tanítóknak egy helyben való állandósítása és a szakirányú ok
tatás céljából a kis- és középbirtokok között minden iskola mellett  
6— 8 holdas mintagazdaság létesítendő. Legyen ez gyakorló telepe a 
szakirányban működő iskolának, hasznait pedig a tanító élvezze. Ez 
legyen a gyógyító balzsam a hivatásával járó számkivetettségért. 
Esetleg átmenetileg a mintatelep bérlet ú tján  is biztosítható. A  fel
szerelésre az iskolafenntartó jótállásával olcsó kölcsön volna kiesz- 
közlendő. A  tanító pedig a gazdaság számadásait köteles beterjesz
teni csupán a szakszerűség megállapítása és jóváhagyás végett. A  
jogos igények kielégítésének jutalma lesz majd egy haladni vágyó, 
megelégedett, lelkes tanítósereg.

Ennél a pontnál többen aggodalmukat fejezték ki, hogy vájjon 
a gazdálkodás gondjai mellett a tanító képes lesz-e betölteni főhiva
tását: a nevelő-oktatást. Sőt voltak, akik céltalannak mondták a gaz
dálkodást, ha a cselédtartás felemészti a remélhető jövedelmet; ha
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pedig olyan tanító venné á t  a mintagazdaság vezetését, aki a gaz
dálkodáshoz kevés érzékkel bír, csak rontana a helyzeten. Mire elő
adó megjegyezte, hogy ő egy idősebb, becsületes magános cselédre 
gondolt, aki a  tanítócsaládnál nyerne ellátást; a mintatelep pedig ott 
lenne a közelben, hogy a munkálatok a rövid 5- 10 perces szünetek
ben is szemmel tarthatók  legyenek s gazdálkodáshoz nem értő tanító 
azonban ilyen állásban nem alkalmazható. A  mintagazdaság vezeté
sével pedig még azon esetre is érdemes foglalkozni, ha  az tényleg 
semmi haszonnal nem járna, mert a lótartás lehetősége folytán a t a 
nító és csa lád ja  megmenekül ott künn a pusztán a közlekedési ne
hézségek gondjaitól és így függetlensége minden körülmények között 
biztosítva van.

Deli Lajos titkár jogosnak és igazságosnak tartja , ha a tanítónak 
a tanyai élet szülte viszonyokból eredő kész kiadásait valamiképen 
megtérítik. Kívánja, hogy a vármegyei tanítóegyesületek a tanyai 
problémákkal állandóan foglalkozzanak  s a tanyai bizottsági tagok 
útiköltségét és nap id íjá t  kiküldetés esetén az egyesület viselje. K e 
resse meg az Országos Tanítószövetség a mezőgazdasági kam arákat 
és a Faluszövetséget támogatás végett. M ajd ő is felolvassa helyesen 
megindokolt memorandumát, melynek lényegesebb pontjai a követ
kezők:

Az iskola benépesítése a mai törzskönyvezés mellett lehetetlen. 
A  cselédváltozás, költözködés idején ugyanis a tankötelesek könnyen 
kicsúsznak a nyilvántartásból, ezért napirenden van az iskolakerülés.. 
A  tankötelesek gyakori összeírásával az iskolakerülők felkutathatok. 
Az iskolai taneredm ény biztosítása végett rendelje  el a törvényhozás, 
hogy a gyermek tanköteles mindaddig, míg a hatodik, illetve nyolcadik  
osztályt el nem végezte. E törvény teljesítése alól senkinek se enge
délyezzenek  kibúvót s egy ilyen törvénynek kimondásával a szülők 
gátolnák meg az iskolakerülést, ellenőriznék gyermekeik haladását, 
hogy minél előbb vehessék hasznukat.

Tekintettel a gazdálkodó szülőkre, tanyán a szorgalmi idő októ
ber 1-től május végéig tartson, amikor a mezei munka már részben 
szünetel.

Az intenzív tanítás érdekében minden iskola legalább két tan
termes legyen.

A djon  az iskolafenntartó az iskolatakarításra  elegendő szolga
tartási átalányt.

Létesítsenek az egyetemi városokban az Eötvös-alap égisze a la tt  
a közép- és főiskolába járó tanítógyermekek befogadására internátu- 
sokat. Ilyenformán mentesítve lesznek a tanyai tanítók a gyermek
neveltetés gondjaitól, nagyobb kedvvel végzik majd m unkájukat és 
szívesebben m aradnak  meg régi helyükön.

Az analfabéta ifjak a leventeköteles korban kényszeríttessenek a 
legszükségesebb ismeretek elsajátítására.

A tanyai tanítók hetenként egy-egy fuvart, illetve fuvarátalányt 
kapjanak, hogy hivatalos ügyeiket elintézhessék, bevásárlásaikat haza
szállíthassák.

11 : ' -
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A bizottság a két memorandumban ellenmondást nem lát, sőt in
kább azok egymást kiegészítik, azért elhatározza egyeztetés u tán  a 
Szövetségtanács elé való terjesztésüket.

A  tanyai bizottság még több ügyet is tárgyalt, de ezen pontok 
re fe rádá já t  mellőzöm, m ár csak azért is, mert ta lán  az olvasó nagyon 
hosszadalmasnak fogja találni közleményemet. A  figyelmes olvasó 
különben is alapos tájékozódást szerzett ezen közleményből a tanya
világ apostolainak küzdelmes életéről s ama becsületes törekvésről, 
hogy a mi derék alföldi magyar népünket ki akarják  emelni szomorú 
elhagyatottságából. Minden iskola egy-egy hadszíntér, ahol állandó és 
erős harcok folynak a nemzeti ideálok megvalósítása érdekében.

Lapunk februári számában ,,A tanyai tan ító“ címmel megjelent 
kis novellisztikus cikkemben igyekeztem híven aposztrofálni a nem
zetnevelés derék munkásait, akik méltán rászolgáltak m indnyájunk 
becsülésére és megérdemlik minden igaz ember jóakaratü  tám ogatá
sát.

Tolnay Pál.

A magyar tanító.*)
Irta: Szohor Pál főjegyző.

Nyitott szemű kis házak állnak a magyar országút mentén. Mil
liók taposnak mellette síma ösvényt. A  közönyösek  rá  se néznek, pe
dig táborra megy a számuk. Az egyik színes lepkét kerget: mámort, 
szerelmet, tékozló örömeit az életnek; másiknak vállát földig nyomja 
a gond, nem lát tovább egy arasznyinál. Nyomukban dúlt arccal jön
nek az elégedetlenek, vigasztalan Petur bánjai a magyar közéletnek. 
Nekik nem elég gyors a turul szárnycsapása, hidegen peng a régi 
Máriás-tallér, vakondokturás a honfoglalók szabolcsi vára, nekik sem
mi se jó, mert ők Petur bán unokái. Kevesen járnak  a kitaposott ös
vényen a rajongók, akik megsimogatják tekintetükkel a nyitott szemű 
házat. Szerelmesen nézik a játszi napsugarat a fehérre meszelt szo
bában, mely ezer esztendő óta terjeszti már a magyar világosságot.

A  nyitott szemű házakban gyenge ha jtás t  nevel a bánatos kertész, 
Palán tákkal dolgozik, akik megérzik a hideg szél fuvását, akik gyen
gék még ahhoz, hogy mezítelen kis gyökerük belelépjen a hóba, akiket 
kacagva pusziit a felburjánzó gyom, A bánatos kertész mellét szegezi 
elébe a szélnek, két kezével segíti kis palán tá it  a hófúváson át és 
magyar szívből szárbaszökkent elkeseredéssel ír tja  a kacagva pusz
tító gyomot,

A nyitott szemű ház — az iskola; az ország virágoskertje. A  
kis palánták: a magyar rügyek. A  bánatos kertész pedig Te vagy — 
tanítótestvérem.

*) Lapunknak egy barátja küldte közlés céljából a „Nyírvidék'''-ben megje
lent érdekes cikket.
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Egyszer m indnyájan bekopogtatunk a nagy bíró a jta ján . Csil
laggal van felszegezve az ég kárp itjára . Holdvilágos nyári estéken 
látni az égbolton átgomolygó fehér ködutat, benne az erény meg
szám lálhatatlan  lábnyomával. A  csillaggal vasalt kapun bekopog a 
földről megtért ember. Én orvos voltam, mondja  az egyik; gyógyí
tottam a szegényeket, kezemet ott ta rto ttam  sok szenvedő verejtékes 
halán tékán  és feltaláltam pusztító betegségek szérumát. A  csillagos 
ajtó halkan kitárult s a földi ember belépett az örök világosságba.

Másik kopogtat a csillagos ajtón: Én valamikor katona voltam, 
m ondja  a szellemek suttogó szaván. Félkarom ott m arad t Doberdó 
szikláin s a másik gyenge volt vezetni az ekét. Nem termett nekem 
a föld, vetésem nem szökkent kalászba, gyümölcse korán lehullt éle
tem fájának. Újra kitárult a nagy bíró fényes a jta ja .

Most öreg asszony jön ezer ránccal az arcán. Ruhája  tépett, vad 
tüske szaggatta meg az erdőn. Sárga szeméből sós könny pereg. 
Boldogabb napokat láttam valaha — csendül át szava a zokogáson , 
férjem volt és vidáman kacagó gyermekeim. Ha magamhoz szorí
tottam meleg kis testüket, a csillagok fényével ragyogott arcom a bol
dogságtól. De elvesztettem őket. És gyenge asszony voltam; erdők 
mélyén gyűjtöttem a gályát téli szegénységem felmelegíteni, jószívű 
emberek teríte tték  meg naponta  asztalom és tengettem életem bús 
özvegységben. Nyisd meg nagy bíró csillagos ajtódat, mögötte v á r
nak rám szárnyuk nőtt angyalkám. Kitárul a kapu az égbolt kárpitján.

Egyszer mindnyájan bekopogtatunk a nagy bíró a jta ján . E ré
nyeinket mérlegre teszik s ha megbillen a la tta  a serpenyő nehéz
nek ta lá lta tunk. Most egy bánatos kertész kopog a csillagos ajtón. 
Kis palán tákat ápolgatott, mellét szegezte elébe a szélnek s irtotta 
örök mécsesével a gyermekpusztító gyomot. Én magyar tanító v a 
gyok — susogja szellemszavával s a szárnyas ajtón keresztül belép 
az örök világosságba. Billen a mérleg, a magyar országutak mellett 
álló nyitott szemű házak lakója nehéznek ta láltatott.

Nehéz munka a tiéd — tanítótestvérem! De nem görnyed a v á l
lad, magadra veszed emberbaráti intézmények felállításának nehéz 
gondját is. Most téglát égetsz a Tanítók Házához. Kopogtatsz jó
szívű birák ajta ján . -— Olyan ez a törekvésed, mint a mesebeli anda- 
luziai család híres kardja , melyre ez a felírás van belevésve: ,,Ne 
húzz ki ok nélkül, ne dugj vissza becsület nélkül.“ Nem ok nélkül 
gyújtottátok meg a téglaégető tábori kemencék lángját és most már 
ne oltsátok el a tüzet becsület nélkül.

Az elmúlt nyáron Zürich utcáin sétálgatva szembe találkoztam 
virágos kert közepén Pestalozzi bronz szobrával. Kurta  nadrágos kis 
fiú fejére teszi áldón a kezét. Sokáig álltam a szobor alatt  és a m a
gyar művelődés szántó-vetőire gondoltam. Ki öntött lelket a török 
hódoltságban raboskodó országba, ki szegezte egykor fegyverét a né
met szó ellenében és ki nemesítgeti most a trianoni átok sújtotta  nép 
veteményes kertjé t?  A lélek kertésze vagy Te -  magyar tanító; a 
megfoghatatlan és túlvilági léttel bíró magyar léleknek kertésze.
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Az egyiptomi bebalzsamozta halottait, mert messze előre gondolt 
a jövőbe, de csak a test fennm aradását ta r to tta  fontosnak, — A  
görög a jelennek élt, halottait elégette. A  keresztény kultúra  a túl- 
világi létre gondol, de csak a lélek túlvilági életére; a testet az enyé
szetnek ad ja  át. Nemesítgessétek azért tanítók a magyar lelket. A  
lélek fürödni fog még nemsokára a nagy magyar dicsőségben. Legyen 
jelszavatok az andaluziai kard híres felirata: ,,Ne húzz ki ok nélkül, 
ne dugj vissza becsület nélkül.“

Reformtörekvések a tanítás és a nevelés 
terén a háború után.

Irta: Neubauer János, soproni ev. tanító.
A nagy világháború után sötét vészfelhőként borult a hadviselt 

országokra azcn óriási veszteség anyagi és lelki javakban, melyet a 
négy évig tartó rettenetes háború követelt. Az anyagi javak elvesz
tése nyomán általános elszegényedés, a lelki javak elvesztésével p e 
dig általános eldurvulás, a kíméletlenségig menő önzés és lelketlenség 
ütötte fel fejét az emberek soraiban, A  háború nemcsak koldusokká 
tette az embereket, hanem megmérgezte azok lelkét is. Ezen szomorú 
tény különösen szerencsétlen hazánkban teremtett egy olyan kétség
beejtő helyzetet, mely szinte elviselhetetlenné vált. Mert nemcsak a 
vesztett háború rettenetes és súlyos következményei nehezedtek ránk, 
a gőgös, ellenség kíméletlen szívtelensége és gyűlölete teljesen akart  
végezni velünk. Hisz ez a határta lan  szívtelenség és gyűlölet jutott 
kifejezésre a trianoni gyalázatos békében, mely Magyarország meg
semmisítését célozta.

De mint a tűzkárt szenvedett ember leégett házának romjai kö
zött állva, mérlegeli azon lehetőségeket, melyek a leégett hajlék ú j 
ból való felépítését biztosíthatják, úgy a porba tiport népek is még 
idejében tudatára  ébredtek annak, hogy a vesztett háború nagy csa
pásainak ellensúlyozására tenni kell valamit és meg kell menteni azt, 
ami még menthető. És ezen heroikus és nemes szándék és elhatározás 
hatása  alatt  megtisztultak a lelkek és az alkotó munka szelleme h a 
totta át azokat, A  nagy elnyomatás közepette az élnivágyás és az 
élniakarás csodákat művelt az emberekben, a magyarban is. — Első
sorban az elvesztett anyagi javak pótlására  fordították minden figyel
müket a letiport népek és a gazdasági ta lpraállás lett a jelszó minden 
országban, melyet a világháború koldusbotra juttatott. Különösen 
Magyarország és Németország népei e téren igazán csodálatra  méltó 
munkát végeztek. A  megalkuvást nem tűrő elszántság és az erős 
akara t diadala volt ez. És a gazdasági talpraállás sikerének első biz
tató jelei máris újabb munkára, az elvesztett lelki javak pótlására  
késztette az élni vágyó és élni akaró népeket.

A szellemi élet fellendítése, a háború és annak káros következ
ményei által megmérgezett lelkek megmentése: ez lett tehát az új
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jelszó, mely fokozottabb m unkára szólította a népeket. És a vezető 
körök mindenekelőtt a szellemi élet műhelyeire, az iskolákra és azok 
továbbfejlesztésére, az ifjúság testi és lelki gondozására, a felnőttek 
továbbképzésére, emberbaráti intézmények létesítésére fordították min
den figyelmüket. E körül indult meg a nemes verseny minden or
szágban, nálunk is. Sőt nálunk, ahol olyan sokat kellett pótolni ezen 
a téren, nagyobb hévvel és lelkesedéssel mint más országban. Még 
ma is, tíz évvel a háború után, milliók ajkáról felhangzik naponta 
szerencsétlen hazánkban a reményteljes: Hiszek Magyarország fe l
támadásában! - És ez az ima nem üres szó, hanem szent meggyőző
dés, melynek szilárd fundamentuma az igazságba és honmentő mun
kánkba vetett rendíthetetlen hitünk. De ez a szent fohász egyúttal 
munkaprogrammot is jelent minden magyar ember, különösen pedig a 
magyar tanítóság számára. Hisz a magyar tanító kezébe van letéve 
a haza sorsa, a haza jövője, ö van hivatva M agyarország feltám adását 
előkészíteni és megvalósítani. Már ez a tény magában véve is eléggé 
megvilágítja a tanítói munka kétszeres fontosságát a háború után. 
Épen azért a tanítónak magának is éber figyelemmel kell kisérnie 
mindazon tanügyi törekvéseket és vívmányokat, melyek honmentő 
m unkájá t biztosabb alapokra fektetni kívánják. Erre bőségesen kí
nálkozik alkalom. Mert a szellemi ta lpraállás körül kifejtett munka 
minden letiport országban épen a tanügy terén eredményezett lénye
ges haladást, mely komoly és céltudatos munka nyomában csakhamar 
nagy áldás fakadt. Nálunk is örvendetes módon halad t előre a gaz
dasági fellendülés mellett a szellemi ta lpraállás és a lakosság egy 
számottevő részénél felváltotta az önzést az önzetlenség, a gyűlöletet 
a kölcsönös megértés. Ha ezen erények még nem is hódítottak tért 
az egész vonalon, annyi bizonyos, hogy közkínccsé váltak mindazok
nál, akik a haza szent ügyét szívükön hordják.

A mindinkább tért  hódító önzetlenségnek és kölcsönös megértés
nek egy fényes tanujelét látjuk elsősorban abban, hogy a lázasan dol
gozó népek, a magyar is, nem annyira a sa já t  boldogulásukat kívánták 
biztosítani építő munkájukkal, mint inkább egy szebb és boldogabb 
jövőnek az alapkövét lerakni. Hogy ez így van, mi sem bizonyítja 
jcbban, mint az az örvendetes tény, hogy a leigázott népek a háború 
után minden figyelmüket a gyermek felé fordították. A  gyermek a 
jövő, a jövő funáamentuma!  Ha ez a fundamentum jó és megbízható, 
akkcr a jövő biztosítva van. Ez a felfogás idővel teljesen átment a 
köztudatba. Érthető tehát, hogy minden legyőzött országban a gyer
mek testi és lelki erőinek fokozottabb mértékben való kiművelése 
lett a vezető körök és a tanítóság legfőbb törekvése. Ezt tartották és 
ta r tják  még ma is szent feladatnak.

Nagyon természetes, hogy mindez nagy kihatással volt magára 
az iskolára is, úgyhogy annak tanítási és nevelési módszere, különö
sen Németországban, a szomszédos Ausztriában és nálunk is, lénye
gesen átmódosult. Megjegyezni kívánom, hogy nem új dologgal á l
lunk szemben. Hisz még a háború előtt, már a 20. század elején is 
erős mozgalom indult meg, mely a gyermekek öntevékenységének han-
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gcztatása mellett a meglévő tanítási és nevelési rendszer megváltoz
tatását célozta. Ez a mozgalom a háború után, amikor a leigázott 
népek lé tfenntartásukért fejtettek ki erős küzdelmet, új lökést nyert. 
Hisz a gyermekben összpontosult a leigázott népek minden reménye; 
érthető tehát, hogy fokozottabb érdeklődéssel viseltettek annak taní
tása és nevelése iránt. Ezzel számolni kellett a tanítóknak is és azért 
ők is minden igyekezetüket és tudásukat latba vetették, hogy az is
kolával szemben támasztott fokozottabb igényeknek megfelelhessenek. 
De amellett teljes mértékben átérezték az iskola nagy feladatát a 
nemzetépítő munkában is. Ennek tulajdonítható, hogy vezető pedagó
gusok a háború után a már évtizedekkel ezelőtt megindított mozgal
mat egy erős lendülettel előbbre vitték azáltal, hogy a már korábban 
hangoztatott elveket, melyek a tanítás és nevelés reformálását céloz
ták, a gyakorlatba vitték át. Ezáltal megvalósították azt az eszmét, 
mely már régóta sok-sok hírneves pedagógus szeme előtt lebegett: a 
munkaiskolát, vagyis azt az iskolát, mely mindenben a gyermekek 
öntevékenységét helyezi előtérbe.

A munkaiskola teljesen szakít a régi tanítási rendszerrel, v a la 
mint annak elveivel és új irányt, új szellemet, lüktető életet visz az 
iskola négy fala közé. Németországban és Ausztriában ma már m a jd 
nem az egész vonalon felváltotta a munkaiskola (Arbeitsschule) a 
régi iskolát, az úgynevezett tanulás iskoláját (Lernschule). És tért  
hódít a munkaiskola eszméje minden más művelt országban, nálunk is. 
Igaz, hogy mi még a kezdő lépésnél tartunk, de vezető pedagógusaink 
meleg szeretettel karolják fel a munkaiskolát és iparkodnak neki a 
tanítóság körében híveket szerezni A hazai tanügyi lapokban eddig 
megjelent ily irányú cikkei tanúskodnak erről. Én magam németországi 
tanulmányutam alkalmával több helyen meggyőződést szerezhettem a 
munkaiskola nagy előnyeiről és így ezt az új tanítási és nevelési m ód
szert minden kartársam nak a legmelegebben ajánlhatom. Öröme lesz 
benne és munkáját áldás fogja kisérni.

Már most felmerül az a kérdés: mi teszi ezt az új tanítási és 
nevelési módszert — a munkaiskolát — oly felette értékessé? A 
munkaiskola tekintettel van a mai kor életviszonyaira és igényeire. 
De legfőbb értéke abban rejlik, hogy a tanításban és a nevelésben 
érvényre juttat egy olyan lényeges faktort, mely eddig m ajdnem tel
jesen számításon kívül m arad t és ez a gyermek egyénisége, a gyer
mek lelke. A  gyermek lelke az az éltető forrás, melyből a gyermek 
és a tanító erőt merítenek munkájukhoz. — Igaz, hogy a munka
iskola nehéz helyzet elé állítja  a magyar tanítót, különösen falun. 
Igen sok akadály  tornyosul becsületes szándéka elé. De akadályok 
azért vannak, hogy az ember azokkal felvegye a harcot. És ha a 
szülők, a hatóság és a társadalom  látni fogják azt az áldást, mely 
a munkaiskolában a tanító és a gyermekek együttes munkájából fakad, 
akkor ők is segítségére lesznek a tanítónak a még fennálló akadályok 
elhárításában.

De lássuk már most a különbséget a régi és az új tanítási mód, 
a tanulás iskolája és a gyermekek öntevékenységén alapuló m unka
iskola között.



A  tanulás iskolája (Lernschule) a tanításban az egyöntetűséget, 
a tömegtanítást, a nevelésben pedig az iskolai fegyelem szigorú be
tartását,  a vak engedelmességet követeli. A fő a tanító. Az ő akara ta  
érvényesül mindenben és a gyermeknek ahhoz szigorúan alkalm azkod
nia kell. Aki mást csinál, mint amit a tanító akar, megrovásban ré 
szesül, M inden a tanító parancsszavára  történik és ennek a parancs
nak minden körülmények között eleget kell tenni. Sohasem történik 
az, amit a gyermek ajkar, A  gyermeknek az iskolában csak köteles
ségei vannak, joga nincsen. Hogy sok-sok gyermek csak nagy lelki 
gyötrődések árán  tud a legtöbb esetben a tanító szigorú parancsának 
eleget tenni, arról igen sok gyermekkönny tehetne tanúságot. Valljuk 
be őszintén, a gyermekek nagy átlaga épen azért nem is szereti az 
iskolát. A  legtöbbnek a szeme csak okkor ragyog fel, ha a tanító a 
tanítás végén azt mondja: ,,Gyerekek, holnap nincsen tan ítás!“ És 
merem állítani, hogy a gyermekek számottévő részének még nagyobb 
volna az öröme, ha egyáltalában nem kellene iskolába járni. Sokkal 
szívesebben m aradnának  otthon, a szülői házban, ahol nincs mindig 
a háta  mögött a tanító, örökös figyelmeztetéseivel és parancsaival. A  
szülői házban örülnek a gyermekek öntevékenységi ösztönének, míg 
ellenben az iskolában mindig csak a tiltó: nem szabad! üti meg a gyer
mek fülét. Ez az oka annak, hogy a gyermek nem rajong az iskoláért 
és mindig nagy örömmel fogadja az iskolaszünetet.

Nagy há tránya  ennek a régi iskolának, hogy a gyermek egyéni
ségét teljesen figyelmen kívül hagyja. A gyermek egyénisége teljesen 
elvész a tömegben és azért nem is tud érvényesülni. A  tanító is csak 
a tömeget lá tja  maga előtt. A  tömeget tanítja  írásra, olvasásra, szá
molásra és a többi tantárgyra. Minden gyermekkel szemben ugyan
azon követelményekkel lép fel, mert a itantervben előírt anyag egy
forma mértékben kötelező minden gyermekre nézve, legyen az tehet
séges vagy szellemileg korlátolt. Az intellektuális  nevelés a fövonása 
ennek az iskolának és egyedüli eszköze a tanulás. Épen azért a ta 
nulás iskolája a rra  törekszik elsősorban, hogy a gyermek minél többet 
tanuljon. Minél több tudás! Ez a jelszó. Hogy képes-e a gyermek 
a kényszer ha tása  ala tt  tanultakat magáévá tenni és m ajdan  az é le t
ben felhasználni, azzal a tanulás iskolája nem törődik. A  tanító pedig 
teljes megnyugvást talál abban, ha sikerült neki a tantervben előírt 
anyagot a gyermekek nagy részével alsajátittatni. És a szülők is na
gyon meg vannak elégedve az iskolával, ha a gyermekek a vizsgán 
jó sokat tudnak felmondani és a tanítónak minden kérdésére ponto
san felelni. A  tanító természetesen megtesz mindent, hogy a vizsgán 
fennakadás ne legyen. Mindenki boldog ilyenkor, még a gyermek is. 
De az utóbbi főképen csak azért, mert vége a tanévnek és mert int a 
várva-várt szabadság.

Az a gyermek, akinek a tanulás nem okozott nagy nehézséget, 
vagy akit vasszigorral kényszerítettek a tanulásra és aki ennek kö
vetkeztében mindig jól tud ja  a leckéjét, az — a régi iskola megálla
pítása szerint — kitűnő tanuló. Hangoztatja  is ezt a tanító majdnem 
minden órában és a dicsérettel sem fukarkodik. T udja  is az egész
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osztály és csakhamar a falu népe is, hogy a Jancsi vagy az Erzsi ki
tűnő tanuló. Nem azért, mert a Jancsinak vagy az Erzsinek külön
leges képességei volnának, hanem csak azért, mert szorgalmasak és 
úgy tud ják  minden nap a leckéjüket, mint a vízfolyás. Mindenesetre 
dicséretreméltó dolog a gyermeki szorgalom és ezen erény bizonnyal 
kihatással van a gyermek jövőjére is, amint ezt a  mindennapi életben 
tapasztaljuk . — De, jaj annak a szegény gyermeknek, akinek a sok 
tudomány nehezen vagy egyáltalában nem fér a fejébe. Aki, ak á r
hogy töri magát, nem tud ja  megtanulni a feladott verset, vagy bibliai 
történetet. Csakhamar tud ja  is mindenki az osztályban, hogy az il
lető szamár, mert hát a tanító bácsi is mondja  nap-nap után. Nem
sokára a falu népe is tud ja ,  hogy a Kari nagy szamár, mert nem tud 
az iskolában semmit. És szamár m arad szegény Kari az egész iskola
idő alatt. Végül ő maga is szentül meg van győződve magamagáról, 
hogy szamár és idővel belenyugszik a sorsába. A  szegény fiú így 
las san-lassan teljesen elveszti az önbizalmat és közömbös lesz min
den iránt, ami körülötte történik. És hat év múlva keserű emlékekkel 
a szívében távozik az iskolából. Olyan emlékekkel, amelyek egész 
életére kihatnak. Mert ha csak a nevét emlegetik á faluban, mindig 
akad valaki, aki hozzáfűzi: ,,Na, az iskolában is nagy szamár volt!“

De az igazság kedvéért fel kell említenem, hogy ez az iskola lelki- 
ismeretesen megfelel annak a célnak, melyet maga elé tűzött. Ugyanis 
a tanítóság megtett és megtesz mindent, hogy a  gyermekek intellek
tuális nevelése minél tökéletesebb legyen és hogy minél többet sa já t í t 
sanak el a különféle tantárgyakból. Nem egy helyen valóságos ido- 
mítás folyik. Hogy a gyermekek a legtöbb esetben bizonyos e llen
szenvvel tanulják  a megkívánt és előírt leckét és igen sokszor köny- 
nyes szemmel ülnek a könyv mellett, azzal se a tanítók, se a szülők 
nem sokat törődnek. Ma már azonban igen sok tanító tudja, hogy az 
a sok tudomány, amit a gyermek a kényszer hatása  a la tt  tanult, a 
gyermekre nézve, legyen az eredmény még olyan fényes, nem képez 
abszolút értéket. Hisz a gyermek az iskolának tanult  és nem az élet
nek. Onnan van az, hogy a gyermek későbben a sok tudománnyal nem 
tud boldogulni az életben. Sokat tanult, de a gyakorlatban nem tud 
semmit, vagy a legszerencsésebb esetben igen keveset. A  nagy á t lag 
nál ez a helyzet. A  folytonos idomítás megölte a gyermekben az 
önbizalmat és az önállóságot. Minden cselekedetében félénk és in
gadozó, mert érzi és tudja, hogy felkészültsége nem áll arányban az 
élet követelményeivel. Ez a hiányos felkészültség oka annak is, hogy 
az iskolából kikerült gyermek rövid időn belül elfelejti az írást, az 
olvasást, a számtant, nem is szólva arról a sok-sok más tudom ány
ról, melyet a tanulás iskolája nagy kínnal a gyermekek fejébe ip a r
kodott verni. Nem ritka jelenség, hogy egyik-másik leventelegény már 
a nevét sem tud ja  hibátlanul leírni. Pedig végig járta  az elemi iskola 
hat osztályát.

És ez végeredményben mind azért van, mert az iskolában nem 
számoltunk a gyermek egyéniségével, hajlamaival, munkabírásával és 
lelki felkészültségével. A  gyermeknek a legtöbb esetben olyan munkát
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kellett az iskolában végeznie, amihez kedve sem volt, sőt igen sok 
esetben ellenszenves volt előtte. Ne csodálkozzunk tehát, hogy a 
tisztán csak intellektuális nevelés a kényszer hatása  ala tt  végzett 
tanulás, nem tudott a gyermekeknek m aradandó t nyújtani. Amihez 
az embernek kedve nincsen, azon mihamarább túl akar tenni. Erre 
vezethető vissza azután az is, hogy a továbbképző tanfolyamok részt
vevői között ma olyan nagy tudatlanságot találunk. Nem a  tanítóság 
ennek az oka, hanem az egyoldalú tanítási és nevelési rendszer, a 
tisztán intellektuális nevelés, mely a gyermekek öntevékenységi ösz
tönével nem számolt.

Ezek előrebocsátása u tán  most már magával a munkaiskolával és 
annak lényegével szeretnék behatóbban foglalkozni.

A  mai kor, mely az egyénnel szemben olyan nagy követelménye
ket támaszt, nem elégedhetik meg a gyermekeknek egyoldalú tan ítá 
sával és nevelésével. Ezért nevesebb pedagógusok mindenekelőtt a 
gyermek egyéniségét és lelki életét tették beható tanulmányozás tá r 
gyává. Tették ezt pedig egy új tudomány, a lélekelemzés segítségé
vel, mely a gyermeki lélek tanulm ányozását tűzte ki célul. M ár az 
eddigi lélekelemzési kutatások is meglepő eredményre vezettek és 
mindinkább té r t  hódít az a meggyőződés, hogy a gyermek egyénisé
gét nem szabad többé elhallgattatni az iskolában. Vagyis az iskolá
ban a fő nem a tanító, hanem a — gyermek. A  tanító csak vezetője, 
tanácsadója  és segítője a gyermeknek. Ezért mindenekelőtt a leg
fontosabb, hogy a tanító teljesen ismerje a gyermeket. Ismerje a 
gyermek egyéniségét, szóval lelki életének minden megnyilvánulását. 
Okvetlen szükséges, hogy a tanító figyelemmel kisérje a gyermek m in
den. lépését játék- és munkaközben. Leereszkedik hozzá és beleéli 
magát a gyermek gondolatvilágába. Érdeklődéssel viseltetik a játéka, 
a munkája iránt. Sok érdekes és értékes lélektani megfigyelést tehet 
ilyenkor a tanító. De a legfontosabb és a munkaiskola lényeges elő
feltétele, hogy a tanító minden körülmények között és minden a lka 
lommal becsülje meg és értékelje a gyermek munkáját,  legyen az bá r
milyen szerény és kezdetleges. Ez rendkívül fontos, mert a gyermek 
minden m unkája  magán hordja  egyéniségének és képességének a bé
lyegét. Nincs jogunk megvetőleg nyilatkozni a gyermek kezdetleges 
munkájáról. Hisz legjobb tudását és minden képességét beleviszi a 
munkájába, különösen akkor, ha tudja, hogy a tanító ja  elismeréssel 
van a munkája  iránt. A  tanító — és ez is rendkívül fontos — már 
az első órában kifejezést ad  ama meggyőződésének, hogy minden 
gyermek tud valamit. Ezt a meggyőződését szinte szuggerálja tan ít
ványainak. Szamár nincs az osztályban. Hej, hogy felragyog ilyen
kor igen sok gyermeknek a szeme, aki addig szamárnak hitte magát. 
Milyen boldogság tölti el a gyermek szívét, ha  annak a tuda tá ra  éb
red, hogy ő is tud valamit. Hisz a tanító bácsi dicséri és megbecsüli 
a munkáját. A  tudás érzete csodákat müvei a gyermekben. A  leg
rövidebb időn belül annyira megváltozik a gyermek, hogy az a szülők
nek is feltűnik.
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De jaj, ha a gyermek szerény kis m unkáját leszóljuk, gáncsoljuk, 
vagy, ami még veszedelmesebb, nevetségessé tesszük. Akkor minden 
további igyekezetnek a sirját ástuk. Mert a legfinomabb műszer sem 
olyan érzékeny, mint az árta tlan  gyermeki lélek.

A megismerést követi a szeretet, az igazi, bensőséges szeretet 
mind a két részről. Ennek folytán természetesen a tanító helyzete a 
gyermekkel szemben is megváltozik. A tanító nem áll többé mint p a 
rancsnok a gyermekek előtt, hanem mint segítőtárs, aki a gyermek 
minden ölömében és bánatában osztozkodik. A fogékony gyermeki 
lélek megérzi, hogy a tanító barátja , megértője, segítője. És ez az 
■érzés ha tja  át az összes gyermekeket, kivétel nélkül. Azt is, akinek 
a munkája szerényebb, kezdetlegesebb, mert a tanító nem részesíti 
megrovásban, hanem felemeli és megsegíti. A  gyermekek egymás közt 
is jobban ragaszkodnak egymáshoz, mert nincs közöttük irigység és 
káröröm. A tanító egyformán szereti a gyermekeket, a kevésbé te 
hetséges gyermek szerény m unkájának épen ügy örül, mint a tehet
séges tökéletesebb alkotásának.

És a módszer? Ez adódik magától, ha a tanító szívvel-lélekkel 
magáévá teszi a munkaiskola eszméjét. Ez alkalommal csak nagy 
általánosságban kívánok a tanítás menetére rámutatni. Olyan hely
zetet kell mindenekelőtt teremteni, hogy a gyermek az anyagot sa já t  
erejéből, öntevékenységgel magáévá tehesse. A  gyermeknek pl. az 
őszről nem azt kell tudnia, amit a tanító ja  tud, vagy ami a tankönyvi
ben van megírva, hanem azt, amit a megbeszéltek és tapasztala tok 
a lapján  maga tud magának összeállítani az őszről a tanító irányítása 
mellett. A tanító csak az anyag elrendezésénél van segítségére a gyer
meknek. Ő csak a keretet adja', a kép maga a gyermek müve, így 
azután minden gyermek fog valamit tudni az őszről, a tehetségesebb 
többet, a kevésbé tehetséges kevesebbet. De ez a kevés is a saját m un
kájának az eredm énye, fáradozott és dolgozott, csakhogy megmutassa, 
hegy ő is tud valamit. A jól végzett munka megnyugtató és boldogító 
tudata  szállja  meg ilyenkor a gyermeket és a siker felett ha tárta lan  
az öröme, Hogy ragyog fel az arca, ha a tanító számon kéri a munka 
eredményét és a gyermek saját szavával e lm ondhatja  az őszről azt, 
amit tud. Nemes verseny indul meg a gyermekek között, mindegyik 
igyekszik minél többet és szebbet elmondani az őszről. Ez azután a l
kalmat is ad a tanítónak, hogy bepillantást nyerjen a gyermek lei
kébe, mert hisz az öntevékenység a lelki életnek hü tükre.

A munka nemesít! De nem a kényszermunka, a szolgamunka, 
hanem az a munka, mely magán hord ja  a mi alkotnitudásunknak, 
képességünknek, egy szóval egyéniségünknek a bélyegét. Nem fogja 
senki sem kétségbe venni, hogy ez ne vonatkozzék a gyermek mun
k á já ra  is. Azért  ne végeztessünk a szegény gyermekekkel se kény
szermunkát, se szclgamunkát. Ne fosszuk meg az a lkotniakarás és az 
a lketnitudás édes örömétől. Hisz a gyermekekben szunnyadozó ké
pességeket és tehetséget csak így lehet megismerni. A gyermekek új 
ismeretekhez csak céltudatos öntevékenység útján jussanak. Német
országban az iskola alsóbb tagozatában minden gyermeknek megvan
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a maga kis betűszekrénykéje és ennek segítségével összeállítja ma
gának az új szót, az új mondatot, ami az óra anyagát képezi, sőt egé
szen önállóan is állít össze szavakat, mondatokat és azok szorgalmas 
olvasása által olyan szellemi kincsek birtokába jut, melyek nem múló 
természetűek, hanem állandó értékkel bírnak. Egy helyen azt is lá t 
tam, hogy a gyermekek maguk állították össze így az Abc-könyvet, a 
Fibelt.

Egy fontos kérdés még: Mi legyen a munkaiskola anyaga?
A jelen kor kulturértékei öt csoportba tartoznak. Vannak va llás

erkölcsi, történelmi, természettudományi, technikai és művészeti kul- 
turértékeink. Minden tanító tudja, hogy a mai tanítási rendszerünk 
nem az összes kulturértékeket öleli fel, legalább nem egyformán. A  
gyermekek nevelése és tanítása a legrégibb időben vallás-erkölcsi és 
történelmi alapon indult meg. Az újabb kor a természettudományok
nak is biztosított nagyobb tért a népiskolában. De a művészi és tech
nikai kulturértékek — bár az új tanterv ezek felkarolását is kötele
zővé tette igen sok iskolában majdnem  teljesen háttérbe szorul
nak. Pedig épen a ra jzban és kézügyességben érvényesül legjobban 
a gyermek öntevékenysége, És hogy mennyire belekapcsolódik ez a 
két tantárgy a többi tantárgyba, legjobban m utatja  a beszéd- és é r te 
lemgyakorlatok tanítása. Hiszen a beszéd- és értelemgyakorlatoknak 
az új tantervben megkívánt anyagát csakis a ra jz  és kézügyesség se
gítségével, vagyis a gyermekek öntevékenysége alap ján  lehet sikere
sen tanítani. Itt látjuk azután, hogy milyen ügyes kis művészek van
nak a gyermekek között. Ezt különben minden kartársam  tudja. Ve
lem legalább megtörtént, hogy növendékeim sokkal ügyesebben ve
tették papirra  a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagát (pl. a hinta- 
játékot), mint jó magam. Pedig nem tanította  őket rá senki. A gyer
mekek kézügyessége is bám ulatba ejti az embert. Minden azt igazolja, 
hogy a gyermekek technikai és művészi tevékenysége oly annyira ösz- 
szeforrt egész lényükkel és oly annyira magán hordja  alkotnitudá- 
suknak és egyéniségüknek bélyegét, hogy szintén megbocsáthatatlan 
vétek számba megy, ha a kulturértékek ezen két csoportját a népiskola 
nem karolja  fel olyan mértékben, amint az kivánatos volna.

A munkaiskola az összes kulturértékeket felkarolja és különös 
súlyt helyez épen a művészi és technikai kulturértékekre abban a 
szerény terjedelemben, mely a népiskolában szóba jöhet. De ez nem 
történik a többi kulturérték rovására. Sőt ellenkezőleg, a tanító a 
művészi kulturértékeket a többi kulturértékek szolgálatába állítja.

A munkaiskola továbbá nagy súlyt helyez arra  is, hogy a m unka
kör a gyermek munkabírásának és lelki felkészültségének megfeleljen. 
Az anyag kiválasztásánál ennélfogva elsősorban a közelfekvő; az is
meretes bír értékkel. A  gyermek játékai, a szülői ház, a kert, az erdő 
és a mező világa, továbbá az iskola, a templom, a lakóhely és a szülő
föld szolgáltatják mindenekelőtt az anyagot a gyermek öntevékeny
égéhez. Igaz, hogy az intellektuális nevelés is ebből indul ki, csak

hogy a technikai és művészi vonatkozásokat m ajdnem teljesen kikap
csolja a tanításból, csak száraz ismereteket nyújt, annál az egyszerű
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oknál fogva, mert nem gyakorlati úton, nem öntevékenység által ju
tott azok birtokába.

Igen sokszor halljuk, hogy a tanítás művészet. A tisztán in tel
lektuális tanítás és az azzal járó idomítás nem lehet az. Hanem igenis 
művészetté lesz a tanítás, ha a tanító a munkaiskola eszméjét m a
gáévá teszi és a gyermekek öntevékenységének biztosít megfelelő tért  
a népiskolában.

Ha lépést akarunk tartani a Nyugat haladásával, nem szabad e l
zárkóznunk a munkaiskola eszméje elől. A  munkaiskola hivatva van 
m unkánkat sikeresebbé, eredményesebbé és biztosabbá itenni. Ezt a 
külföldön elért fényes eredmények igazolják. Az új módszer beve
zetése azonban nem tisztán a tanító jóakaratán  és személyes ambíció
ján múlik. Egyik nagy akadálya pl, az iskolák magas létszáma és ez 
nálunk — sajnos — nem ritkaság. Ott, ahol 70, 80, sőt még ennél is 
több gyermek esik egy tanítóra, a munkaiskola eszméje igen nehezen 
valósítható meg. Előfeltétele még a tanító magasabb kiképzése is. De 
erről máskor.

Azonban ismerve a magyar tanító idealizmusát, a rra  kérem k a r 
társaimat, szálljanak síkra a fennálló akadályokkal és p róbálják  is
koláikba belevinni a munkaiskola eszméjét. Ham arosan túl lesznek 
a  kezdet nehézségein és örömmel fogják tapasztalni, hogy új szellem 
vonul be a gyermekek öntevékenységével az iskola négy fala közé. 
Fichte azt mondja: „Az a nép, m ely  a legalsóbb rétegekig a legmé
lyebb és a legsokoldalúbb műveltséget tudja felmutatni, az lesz a leg
boldogabb a maga korának népei közö tt .“

Vájjon nem-e leghőbb kívánságunk, hogy a magyar nép is elérje 
ezt a pozíciót? És nem-e becsületes törekvése minden magyar tan ító 
nak, hogy szerény munkájával ő is segítse kivívni azt a boldog időt, 
melyért nap-nap után esedezünk, amikor imádkozunk: Hiszek Magyar- 
ország feltámadásában!

Legyünk tehát mi is apostolai ezen újabb reformtörekvéseknek a 
tanítás és a nevelés terén. Legyen az iskola a szeretet és a m unka
kedv hajléka. Akkor fogjuk hivatásunkat a legnagyobb gyermekbarát, 
a mi Urunk Jézus Krisztus szellemében betölteni, aki azt mondotta: 
„Engedjétek, hogy a kis gyermekek hozzám jö jjenek  és ne tiltsátok el 
őket, mert ilyeneké az Isten országa!“

Forgácsok.
i.

Érdekes vita indult meg lapunkban. Kezdte Elefánty a k án to r
képzéssel, folytatta H am ar igazgató. M ajd  újabb tápot adott  Elefánty- 
nak a folytatására a Haberehrn-féle korálkönyv. Aztán beleszólt 
Reichel barátom, erre riposztozott Elefánty s végre — ta lán— pontot 
tett  a szerző.
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Szeretem az ilyent addig, amíg érv harcol érv ellen; életet lehel 
a lapba, mozgásba hozza az olvasót s okulást meríthet belőle min
denki. De mihelyt a csipkedés, esetleg a személyeskedés terére kerül 
a dolog, már untat, bosszant. S ez a vita m ár-m ár ide kerül. Hát 
hogy vége legyen, igyekszem a pontot nagyobbra rajzolni azáltal, hogy 
pár kérdést vetek fel.

A  Nagy Lajos-féle korálkönyv teljesen eredeti? Hát az A l t 
dorfer és a Kapi az? Nem merített, nem alkalmazott akkordot A lt
dörfer a Nagvéból, a Kapi esetleg mindkettőből? Avagy azt a bi
zonyos korálmelódiát meg lehet 6 8-féle módon is zenésíteni, hogy 
az alkalmas és jó legyen az orgonálásra? Ha lehet, nem szóltam sem
mit. Ha meg nem lehet, akkor nem lehet azon csodálkozni, ha H a -  
berehrn is átvett mindhárom kcrálzenésítőtől fogásokat, akkordokat. 
Nem adta  ki — nem is adha tja  — , hogy a sajá t kompozicíója. Mert 
a már egyszer, esetleg három neves egyén által is megkomponált ko
rá it  én, a negyedik, nem tudom úgy megzenésíteni, hogy az általuk 
használt fogásokat teljesen kikerüljem. Ez lehetetlen! K ár tehát ezen 
vitatkozni s ezzel pont.

A  tankönyvekről is több szó esett.
Hogy drágák! (Ami igaz!)
Hogy terjedelmesek! (Ez még igazabb!)
S hozzá teszem a főhibát, hogy terjengősek! (S ez a legigazabb!) 

Ha ez utóbbit a kiadó az új kiadásban megszünteti (nem egyetemi és 
középiskolai tanár, írók és szerkesztők által!), akkor a második érv 
azonnal megszűnik s az első kifogás is kisebb summára zsugorodik. 
1 agadhatatlan, a könyv drága. De 5—6 pengőért gyönyörű díszkötésű 
300—400 oldalas könyvet lehet ám venni? Pedig tudvalevő, a kötés, 
az aránylag drága! Hát hogy lehet akkor 8—9 pengő árus a mi tan 
könyvünk? A feleletet abban találom meg, hogy a díszkötésü köny- 

* vet senki sem köteles megvenni! A rra  a vevőt keresni és fogni kell, 
S hegy még ily ár mellett sem veszít a kiadó, azt mondani sem kell.

Ellenben a tankönyvnél hogy áll a dolog?
Hm, Ez biztos üzlet. A nnak van kényszerített vevője, ezt meg 

kell venni, az elfogy előbb-utóbb a raktárból. Az iskolai hatóságok is 
gondoskodnak róla, hogy elfogyjon, mert hiszen kötelező. Nem volna 
ezek után jó dolga a kiadónak, ha az ő fűzött 80— 100 oldalas ta n 
könyvét 3, a 200 300 oldalast 4 és a 400 oldalast ne 8 pengőért adná
él. Én se tenném másként! Nem bíz én!

A másik érv, hogy terjedelmes.
Egyesek a bibliai történetek kihagyását javasolják.
Én nem javaslom. Az m aradjon  meg, de egy gyakorlati tanító 

nyelvén elmondva, elhagyva belőle minden felesleget s nem kihagyva 
azt, ami ép odavaló. Ép ez a baja  a különálló ilyen tankönyvnek! Az 
egyik régi bibliotikus nyelvezetet használ. Minek ez a meghalt nyelv? 
A másik sok feleslegest s terjengősen ad le. S viszont a harmadik 
meg oly kihagyásos, száraz nyelvezettel van megírva, ami sehogy se 
való ide, a szívre, a lélekre hatni akaró könyvbe!
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M arad jcn  hát meg a bibliai rész benne, de ne úgy, ahogy az most 
van. Egész szakaszok feleslegesek egyes helyeken s még több a fe
lesleges szó, kifejezés benne. Minek azokat odanyomatni? Úgyis be- 
kanyarítjuk  azokat! Tehát alapos átdolgozást igényelnek ezek.

Ellenben m aradjon el minden könyvből a nyelvtani rész! Erre 
igazán nincs itt szükség, annál is inkább, mert mai nap nem úgy ta 
nítunk nyelvtant, ahogy ez ott feltüntetve van. Itt  csak szabályok 
tcmkelege van felhalmozva, pedig nem ez a fő nálunk! S aztán a 
hatodik osztály anyaga az, ami az „ írásm űvek“ és „Levelek, ügy
ira tok“ alatt  három oldalon van feltüntetve? Aki ezt irta, annak a 
tantervet kellene előbb újból áttanulmányoznia! Vannak jó nyelvtani 
könyveink, amik beválnak, m arad junk  hát azoknál.

S aztán mily terjengős a tankönyv minden tárgynál! Hej, de sok 
szószapcrítás van ott egybehalmozva, de sok hiábavaló szakasz van 
benne s ugyanaz a szakasz máshol újból és szószerint ismét fe lta lá l
ható! Szinte azt hiszem, a kiadó soronként fizette a honoráriumot, 
azért ez a sok felesleg. Hát minek ez, mire jó? Minek a hat-nyolc- 
soros mondat, amikor azt egy-kettőben sokkal érthetőbben is el lehet 
mondani? Tessék ezeket a cafrangokat elhagyni és 50—80 oldallal 
máris vékonyabb lesz a „vastag“ könyv.

S még egyet.
Mire való az egyháztörténetnél és a földrajznál az „összefoglaló 

kérdések“ micsodája? Kinek szól az? A tanítónak? Szegénységi bi
zonyítvány! A  tanulók részére? Hát akkor miért pont e kettőnél a l 
kalmazták a szerzők? A zért talán, mert e két tárgy a legnehezebb? 
Vagy ez volt a legkönnyebb?

H át ez csak m aradjon el. Elleszünk nélküle mi tanítók és el a 
tanulók is. El mindketten. Kivált az oly kérdés nélkül, mint ami
lyenre az egyik gyerek hívta fel a figyelmemet, (mert bíz én nem mél
ta ttam  arra méltónak, hogy el is olvassam!), hogy hát Kelet-India 
mikor kap esőt? A szöveg írója elfelejtette erre feleletet adni, így 
bíz én máig sem tudom ezt.

Sokat lehetne írni a mi tankönyveinkről. Egész hasábokat s nem 
ilyen kis forgácsokat. Felhozhatnám még azt is, hogy egyenes valót
lanságok (egész szakasz tárgyalja  pl. a méh első lábai között lévő 
golyó alakú hímport, amit úgy visz haza, otthon lenyeli s viaszt izzad 
ki belőle!), téves állítások, hiányos megállapítások vannak benne. De 
minek? Talán úgyis tud ja  azt mindenki?! Legfeljebb még azt hozom 
fel, hogy az olvasókönyvnek sem ártana egy alapos scványító kúra. 
S ezt az épületes verset szószerint leírom: „Jöszte hozzám szép m a
dárka! Nem zárlak én kalitkába; Mikor tetszik, elrepülhetsz, Ha 
kedved lesz, visszajöhetsz!“ Hát ez az! Nem gondolja a szerkesztőség, 
hegy úgy karácsony tá ján  már az abeceista is keveselné ezt a nyúl
farknyi semmiséget? Hát akkor mit kezdjen vele egy V.—VI. osztály
beli? Avagy a továbbképzősöknek szánták? Lehet. Én bizony nem 
tudom.
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A magyar állampolgárság.
Tudom, hogy vannak köztünk 20— 30 éves tanítók, akik nem e 

csonka hazában, hanem még M agyarországban születtek s most a 
megcsonkított részen vannak, itt működnek régóta ama reményben, 
hogy m ajdan  nyugalomba vonulnak, a nyugdíjból eléldegélnek vagy 
hozzátartozóinak jut valami, ha netán elhalnak.

H át itt a bibi. Baj lesz a nyugdíjaztatáskor. Mert nem lesz 
nyugd íj!

Tudom, sok lélek nyugalmát zavarom fel ezzel, de jobb ezt most 
tudni, amikor még segíthető a dolgon, mint esetleg akkor, amikor 
már késő lehet.

Velem is megtörtént ez az eset. Az enyém már elintéződött. S 
megtörtént egy szomszéd kollégával s nála  akkor ütött be a baj, ami
kor kérte a nyugdíjaztatását, S tudok nem egy hasonló esetet.

Annak idején megjelent a belügyi rendelet, hogy akik a mostani 
megszállott területen születtek s itt tartózkodnak a csonka hazában, 
cptáljanak, vagyis kérjék a magyar állampolgárságot. H át én is el
mentem az elöljárósághoz, hogy a kérvényt elkészítve, elküldjük a 
minisztériumba. Igen ám, de a jegyző azt mondta, nekem nincs rá 
szükségem, mert 1916 július 1-e előtt már a csonka hazában lakom 
s akik ezen idő előtt már itt tartózkodtak állandóan, azokra nem szól 
a rendelet, azoknak nem kell optálniok. A  rendeletat magam is lá t
tam, hát bíz nem is cptáltam. S velem együtt öreg kartársam  sem, 
ő is itt lakott már jóval 1916 előtt.

Tavaly nyugdíjba ment. Ira ta it  annak rendje  és módja szerint 
elküldte a tanfelügyelőséghez. Volt községi illetőségi bizonyítványa. 
Azt adott az elöljáróság. De nem volt magyar állampolgárságot iga
zoló írása. Mert azt az elöljáróság már nem adhat, azt csak a bel
ügyminisztérium ad. A  tanfelügyelöség kérte a bizonyítványt. Ú jab
ban minden kinevezés, nyugdíjaztatásnál kell ez. A tanító nem tudott 
adni. A község sem adott. Hát megakadt az egész ügy. Kisült, hogy 
idegen állampolgár, aki jogtalanul töltött be itt egy állást. K apko
dott fühöz-fához. Végre is kérvény ment el belügybe s azóta se fi
zetés, se állás, se nyugd íj!

Hát ki gondolt volna ilyenre? Én se. De amikor ez értésemre 
esett, azonnal beadtam a kérvényemet. Elutasították. Optálnom kel
lett volna. Hasztalan hivatkoztam arra, hogy 1902 óta itt és egy hely
ben működöm. Elutasítottak. Hogy optálni kellett volna.

Hát még egy kérvény ment s újabb érvekkel támogatva, s végre 
kezembe került a magyar állampolgársági bizonyítvány. Most már 
nyugodt vagyok. S ha akad a hozzám hasonló helyzetben lévő tá r 
sam, kérem, ne mulassza el a lépések megtételét, biztosítsa már most 
a maga részére a nyugalmas nyugdíjat!

II,

Homo.
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Reflexiók egy tanyai előadásról.
Vasárnap a kora délutáni órákban a város kocsiján, nagy bun 

dákba burkolózva, indultunk neki felfedező utunkra. Hárman. A  
gépkezelő, az előadó és a kocsis. Ez utóbbi nagy tapaszta la taiban bi
zakodva mertünk csak neki vágni az ismeretlen tájéknak. Alighogy 
elhagytuk a város szélét, megcsodáltuk a lövöldénél posztot álló k a 
tonát, aki egyenletesen tette meg néhány lépésnyi sétáját, végig é l
veztük néhány kutya csaholását, akik csodálkozva ugattak a vakmerő 
vállalkozókra, már is kint voltunk az olvadó hómezőkön. A nap b a 
rátságosan sütött. A  lovak lépésben vágtattak, illetőleg a vágásban 
lépegettek. Messze egyenlőtlen dombok, buckák takar ták  el a lá tó 
határt. A hó olvadni kezdett és a völgyek kék vízzel megteltek. A  
lovak nem nagyon örültek a téli fürdőnek és ha megharagudva k i
léptek, messzire fröccsent szét a hóié. Arcunk tele lett sárral.

A  kocsis mogorván pödörgette a bajuszát, nem nagyon tetszett 
neki a kocsikázás. Emlékeket idézgetett fel szűkszavúan, amikor e l
akadt már egyszer egy itéletes förgetegben. Azon csodálkoztunk, hon
nan tud ja  az utat, mikor enpek abszolút nyoma nincs, néha-néha egy- 
egy akácfa útmutatóűl szolgálhat ugyan, de álta lában egyformaság 
mindenütt.

Érdekes, míg állandóan azt olvassuk, hogy bekapcsolják városunk 
forgalmába ezt vagy azt a nagy várost, községet, addig a városhoz 
közel fekvő tanyák rendes út segítségével való megközelítéséről nem 
gondoskodnak. Gyalog egy ilyen hóolvadásos időben szinte lehetet
len elérni innen a várost. Még szerencsések azok a tanyák, amelyek 
mellett autóbusz jár el.

Két óra alatt tettük meg azt a pár kilométert.

Az iskola egy magas dombon áll. A  leventék előtte gyülekeznek. 
Távolabb néhány fiatal leány. Az idősebbek m ár birtokukba veszik 
az iskolában bent a padokat. Kihallatszik a zúgásuk. A  tanító öröm
mel üdvözöl, egy kis változatosság kerül egyhangú életébe. A  szo
bájában  nagy rend. Kellemes meleg. Lemossuk az út sarát. Míg a 
vetítéshez a gépet utitársam rendbehozza. Beszélgetésbe kezdünk.

A  tanító igen fiatal ember, tavaly került ki a tanyára . Erdélyi 
és végigszenvedte a románok bevonulását. A  Maros melletti dem ar
kációs harcokban a székelyekkel küzd ő is. Tele van rajongással, 
idealizmussal. ,,A tanító a kultúra  bástyája  a végeken."

A kis szoba falán megpillantok egy érdekes képet. Azonnal m a
gyaráz, Gyóni Géza, a fogságban elhalt költő, egy verse, amit saját- 
kezüleg írt le egy lapra, a fogolytáborban, a halála előtt egy pár  hó
nappal, A  költővel együtt raboskodó bátyja  hozta haza és ő kegye
letből berámáztatta . Érdeklődésemre megnyitja szíve zsilipjeit. M ár 
képzős korában nagy rajongója Gyóninak. Ő ta r t ja  a csurgói Gyóni- 
ennnepélyen a beszédet, verseket ír róla, melyek lapokban is meg-



jelerinek. Nincs olyan kis cikk, amit ő el nem tenne, ha Gyóniról szól. 
Még a sírjáról is őriz egy kis földet, amit a báty juk hozott haza mesz- 
sze Szibériából. Gyóni összes dolgai magyarul és németül birtokában 
vannak. A Gyóni-családdal való rokonsága révén még néhány emlék
tárgyat is őriz.

Kultúra a tanyán, M adách ember tragédiája  az állandó olvas
mánya. Most is ott szerénykedik az éjjeli szekrényen a biblia testes 
árnyékában. A  nagy hideg és hófúvások miatt csak ritkán van módja 
az elég szétszórtan fekvő házakat felkeresni, hogy emberi szót ha ll
hasson. A  város, az már távoli ideál számára. Minden hónapban a 
tanítógyűlésekre jár csak be, mert szekér innen télen ritkán megy, 
gyalog meg nehéz és este félős is visszajönni. Ilyenkor eszik csak 
meleg ételt. Egyébként ö főz magának teát, rán to tták  Ezenkívül sza
lonna, tej a főtápláléka. Kcsztot nem hozathat, mert nincs, aki adjon. 
Egyszer megpróbálkozott, egy asszonytól hordatott, de a XI. fizetési 
osztály 3. fokozatával járó összeget felemésztette teljesen és másra 
már nem jutott.

Miért nem nősül? A  tekintetem egy szép fiatal női képre esik, 
mely a Gyóní-képen kívül egyetlen ékessége a szobának. A  képről 
sugárzó melegség és kedvesség még jobban meglágyítja a poétikus 
fiatalembert. ,,1 lát megtehetem? Nincs mire idehozni.“ Tovább nem 
érdeklődöm, csak annyit mondok: ,,Omnia vicit amer."

Megkezdődik az előadás. Komolyan figyelnek beszédemre.' Az 
öregek tetszésnyilvánításkép pödörnek egyet bajuszokon. Nincs há~ 
lásabb hallgatókczönség, mint a tanyai lakosság. Csak érteni kell a 
nyelvükön és megtalálni az utat a szívükhöz. Olyanok, mint a leg
termékenyebb föld, csak el kell hinteni a magot, hogy az a legdúsabb 
kalásszá fejlődjék.

Mikor az oktatófilm megjelenik a vásznon, az apró sereg élénken 
kacag. Tiszta szívvel. Pétiké és Palika humoros kalandjai megnye
rik tetszésüket és a legelemibb egészségügyi szabályok közben be 
vésődnek a lelkűkbe. Időnként felharsanó nagy nevetés. A film meg
teszi feladatát.

, Az előadás után körülvesznek. Mindenféléről érdeklődnek. Alig 
győzök válaszolni. A  bábát is meglelem, ,,A viszonyok nagyon rosz- 
szak.“ Itt is kezdi felütni fejét az egyke. Nagyon kevés a szülés. 
Legközelebb erről fogok beszélni.

*

A közönség hazaszéled és újból megkezdik a mindennap őrlő 
gondjait. A gép közben elromlik, mind a négyen nekifeszülünk és 
próbáljuk javítani. Nagy nehezen sikerül. A gépkezelő civilben tiszt
viselő. Volt aktív főhadnagy, tanári vizsgája is van. Kedves, szim
patikus. Egyike a legkiválóbb előadóknak. M esésdélutánjai nagy köz
kedveltségnek örvendenek. Tiszta idealizmusból vállalta  ezt a fel
adatot és feláldozza vasárnapi délutánjait. ,,A kultúráért és a jobb
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jövőért nemcsak a szavakkal kell küzdeni, de valamit tenni is kell." 
Megbecsülendő mondás, ámbátor sokan fordítva járnak el. Megkért, 
hegy nevét ne írjam ki, mert elfelejtette bejelenteni a kijövetelét a 
felettes hatóságnak. Óh, Bürokrácia!

Újra bepakolózunk és neki gurulunk. Még egyszer bücsút ve
szünk a kedves tanítótól, aki ott áll, amíg csak el nem tününk a m in
dent elnyelő sötétségben. A kultüra  bástyája  tovább végzi nehéz fe l
adatát.

Este 11 órakor értünk be a városba. Dr. Kovács.

Vegyes közlemények.
A legújabb hiteles statisztikai adatok szerint a föld lakói közül 

van 684 millió keresztény és 1132 millió nem keresztény.
Római katholikus 330 millió, protestáns 210 millió, görögkeleti 

144 millió, mohamedán 225 millió, budhista 20(Ú millió, Konfuciust 
300 millió követi, primitív pogány 140 millió, zsidó 15 millió, felekezet- 
nélküli, vagy különféle szektákhoz tartozik 35 millió.

A  belügyminiszter benyújto tta  a képviselőházban a közigazgatási 
reformról szóló törvényjavaslatot, amely szoros összefüggésben van a 
közszolgálati a lkalmazottak szolgálati p ragm atikájának kérdésével. A  
tanítóságot is közelebbről érinti ez a kérdés, mert e javaslatnak tö r 
vényerőre emelésétől függ, hogy megvalósulnak-e mindazok a k íván
ságok, melyeket a tanítóság a közigazgatásba való belekapcsolása 
iránt a parlam entte l szemben támaszt? E kérdés felett könnyedén 
elsiklani nem szabad. Fel kell rá  hívnunk a kar társak  figyelmét és 
mindent elkövetnünk, hogy a javaslat olyan alakban legyen törvény- 
nyé, mely jeges igényeinket tényleg kielégíti. — Kilátásaink — sajnos 
— nem kecsegtetők. A belügyminiszter Kócsán  tanítóképviselönek 
erre vonatkozó kérelmét egyszerűen elutasította.

A  hadiévek beszámítása egyik régi és sokszor ismételt kívánsága 
az ország tanítóságának, A  Tanítószövetség Vezérlőbizottsága ú jab 
ban emlékiratban fordult e tárgyban a közoktatásügyi kormányhoz. 
A  legnagyobb sérelem azokat a fiatal tanítókat érte, akik a háború 
kitörésekor és annak folyamán nyertek oklevelet. Akik élve haza 
kerültek ott kezdhették, ahol azok a fiatalok kezdték, akik a háború 
befejezésekor kaptak oklevelet. Azt, hogy éveket vesztettek és nyo
morogtak, szenvedtek, véreztek, nem számította be nekik senki sem. 
De sérelem érte azt a sok ezer idősebb kar tá rsunkat is, aki honpol
gári kötelességének a harctereken tett  eleget. Mi sem volna méltá- 
nyosabb, mint az, hogy ezeknek hadiéveit az előléptetésnél ké tszere
sen számítsák. Hogyan van azonban a valóságban? A  fronton töltött 
évek teljesen kikapcsolódnak, csak a nyugdíjaztatásnál számítódnak
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be. Aki tehát 3—4 évet töltött a lövészárkckban, ugyanannyi évvel 
m arad azon kollégája mögött, akit szerencséje itthon m arasztalt s 
mivel ezen évei a várakozási időből kiesnek, reménye sem lehet ahhoz 
SGha sem, hogy a VII. fizetési osztály első fokozatába felléphessen. — 
Tehát megbüntetik azért, hogy életét tette  kockára forrón szeretett 
hazájáért .  Az a csekély pótdíj, amit a hadviselt tanítók havonként 
kapnak  (potom 7 P 20 fii.), nem lehet kárpótlás az előléptetés körül 
szenvedett súlyos veszteségekért. — Ezen változtatni kell és pedig 
hamarosan!

Külföldi csodabogarak. J an u á r  havi számunkban néhány szemel
vényben egy kis Ízelítőt nyújto ttunk olvasóinknak arról, hogy mit ír 
és tanít rólunk a művelt külföld? Szinte hihetetlen az a bcrnirtság- 
gal határos elfogultság, amellyel Nyugat-Európa népei mindent, ami 
magyar, kezelnek. És itt barátaink is alig tesznek kivételt. A  hollan
dus nép hozzánk való jóindulatának számtalan jelét adta. Ismerjük 
a hollandi tárgyilagosságot, elfogulatlanságot, igazságszeretetet és 
lám, ennek egyik sajtóorgánuma, a ,,Het Leven", is oly hajmeresztő 
sületlenséget közöl rólunk, hogy kétségbe kellene vonnunk a holland 
nép józanságát, ha fel kellene tételeznünk róla. hogy száz százalékig 
úgy gondolkodik és érez, mint egyik honfitársa a jelzett folyóiratban.

Egy németalföldi újságíró, aki egy-két napot Budapesten töltött 
és rövid kirándulást tett a Hortobágyra, a ,,Het Leven"-ben helyezi 
el megfigyeléseit. Információit egy rajzolótól nyerte, aki a szovjet
időkben néhány napot töltött Budapesten, akiben az újságíró a m a
gyar viszonyok kiváló ismerőjét látja.

Ha nem a rosszindulat inspirálta a cikk íróját, akkor azt való
ságos újságírói bűnné teszi rettenetes felületessége és tá jékozatlan 
sága, mellyel egy országot és egy fővárost igyekszik a hollandi ol
vasóközönséggel megismertetni. Nyilvánvaló, a cikkíró szenzációkra 
pályázik és nem törődik azzal, hogy bemocskol egy országot, csak 
tetszést arasson és alantos ambícióját kielégíthesse. Fantáziá ja  h a 
tá r ta lan  és csak szennyessége múlja felül. Az ő beállítása szerint 
aljas, szenvedélyektől, iszákosságtól és nemi kicsapongásoktól át- és 
áthatott nemzet vagyunk és megérdemeljük sorsunkat, mert megvet
jük a munkát és a nemzeti kultúra  és európai civilizáció ápolása he
lyett kocsmákban henyéljük el időnket.

Miből áll Budapest?  kérdi egy helyen.
Tokajiból, csárdásból és cigányzenéből, — feleli.
A  magyar nő képviselőjét egy züllött cigányleányban látja. Mert 

szerinte a cigány és magyar — egy.
Az A ndrássy-ú t közelében betér barátjával egy kocsmába. Bort 

isznak. Egy katona áll közelükben. Szeme véraláfutásos, hangja meg
tagad ja  a szolgálatot. Alig áll lábán, — de kacag és sír és ú jra  iszik. 
Innen távoznak és más kocsmába mennek. Itt ugyanaz a kép. Ivó 
férfiak, ivó asszonyok, dal, zene, zokogó öröm.

A  bolsevista uralom ala tt  — írja  tovább — az alkohol árusítását 
eltiltották és a prostitúció ellen maga az állam harcolt. Ám ezt a
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népet nem lehet ily drasztikus eszközökkel megtéríteni! Magyar- 
ország szellemét, a magyarok és cigányok zajló vérét, mely minden
ben megnyilatkozik — politikában, szerelemben, rohanó élete szen
vedélyeiben, mulatságokban, szórakozásosban — , nem lehet előírások
kal, plakátokkal, szatirikus rajzokkal megölni.

Ez a nép belevész a mámorba és alkoholba. —
A magyar pusztáról is hasonló alapossággal ír. Itt szerinte száz

ezernél is több cigány él. Ezeket életveszélyes megközelíteni, de ö, 
a fenelegény, mégis megcselekedte, csakhogy megbízható, hü tudósí
tással szolgálhasson a ,,Het Leven“-nek. No, — látjuk!

A hollandusok — úgy tudjuk — barátaink, de Isten óvjon az 
olyan barátoktól, akik úgy írnak és beszélnek rólunk tudatlanságuk
ban, hogy minden velünk szemben jelentkező szimpátiát m ár csirá já
ban megfojtanak. Mégsem lehet nekünk barátunk az, aki rosszindu
latú tervszerűséggel tönkreteszi országunk hitelét és becsületét!

Ki tanítsa a vallást? Ravasz László dr. ref. püspök, egyházkerü
letének közgyűlési határozata  a lap ján  körlevelet bocsátott ki, mely
ben elrendelte, hogy a külön hitoktatókkal nem bíró, de rendes lel- 
készi állást fenntartó egyházközségekben a vallásoktatást ne tanítók  
végezzék, hanem a lelkipásztor maga teljesítse.

E rendelettel foglalkozik Dobó Sándor a ref. kar tá rsak  hivatalos 
közlönyében: a ,,Tanítók L a p já “-ban,

A  tantervet az egyházkerületek állap ítják  meg, a tanítók pedig 
kötelesek az egyházi felsőbb hatóságok által megszabott népiskolai 
tanterv tan- és vezérkönyvek útm utatása  szerint oktatni. Míg a ta n 
tervet az egyházkerület szabta meg, ma az egységes tan- és vezér
könyvet az egyetemes konvent á llapítja  meg. Csak az a baj, hogy az 
előkészítésnél nem tűrnek egy kiváló tanítói szakembert sem, A tan- 
könyvbirálat jogászok és papok kezében van. F á j la l ja  a tanítóság, 
hogy a népiskolai tanítóságból, a leghívebb, legszakképzettebb k a 
tonaságból senkit sem mozgósítottak, senkit be nem hívtak, senkit 
tankönyvírással meg nem bíztak. A  harcoló sereg — m ondja  nagy 
meggyőző erővel Dobó Sándor — mi tanítók vagyunk. Bennünket 
kinullázni többet nem lehet. Vissza kell térnie mindenkinek a szak- 
szerűséglez. A  leghitványabb, legigazságtalanabb sértést követné el 
az — bárki legyen — , aki azt állítaná, hogy a tanítóság ujjong egy 
nagy tehertől (a vallástanítás alól) való szabadulása alkalmából.

A  tanítóság hű volt esküjéhez, hű volt hivatásához és legszen
tebb feladatának  tartotta , legtöbb időt szánt arra, hogy vallásokta
tása  kifogás alá ne essék.

A  továbbiakban megállapítja  Dobó, hogy nagy helyeken, de 
egyebütt is, a lelkész urak, akik más munkával úgyis túl vannak te r 
helve, a népiskolában még vallást is nem taníthatnak, annyi időt sem 
fordíthatnak arra, mint a  tanító és magasabb képzettségük ellenére is 
nem érnek el olyan eredményt, mint az, aki á llandóan együtt műkö
dik tanítványaival és egyénileg is jobban foglalkozhatik velük.
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Ravasz dr. püspök rendelete alkalmúl szolgált a mi vezető kö
reinknek is, hogy e kérdéssel foglalkozzanak. Vannak nálunk is, 
akik azt mondják: a tanító nem tan íthatja  a vallást, ki kell venni a 
kezéből és a lelkészre bízni.

Az „Evangélikusok L a p ja “ ezzel szemben a következőkben sze
gezi le á lláspontját:

Ez a kérdés lapunkban már szóban forgott. Véleményem akkor 
is az volt, ami ma. Ha ilyen értelmű határozatot azért kívánnának a 
mi egyházunkban is — mert tanítóinkra nem bízható rá a hitoktatás 
— ez a felekezeti iskoláink csődjét  jelenti. Teljesen elegendőnek 
tartom a dunántúli egyházkerület belmissziói programmjának azt az 
intézkedését, hogy a lelkész köteles a tanulókkal hetenként foglal
kozni. A  hitoktatásnak a tanítók által való ellátáson csak abban az 
esetben változtatnék, ha egyházhatóságilag megállapítást nyerne, hogy 
a tanítók nem teljesítik kötelességüket. Irányadó ránknézve sem a 
rom. kath., sem a ref. egyház intézkedése, gyakorlata nem lehet. In 
kább azt tartom kivánatoseak, hogy minél több munkást állítsunk a 
lelkész mellé. Ha odáig jutottunk volna, hogy csak a lelkész m un
kájában bízhatunk meg, akkor valami igen nagy baja lenne egyházi 
életünknek. Tapasztalata im  szerint az egyházmegyei, egyházkerületi, 
egyetemes iskolai tanügyi bizottságok jelentései szerint a hitoktatás 
jelenlegi á llapota  és eredményei semmi aggodalomra nem adnak okot, 
sőt a közgyűlések mindig elismeréssel emlékeznek meg tanítóink egy- 
házias munkájáról.

•k

A  tanítói hivatás. P e try  Pál, vallás- és közoktatásügyi á llam 
titkár, egy Dobó Sándor testvérünkhöz intézett szép levelében a kö
vetkezőket írja:

A  tanítói hivatást nemcsak tudománynak, de, ami ennél is 
több, művészetnek tekintem. Ezen hivatás betöltéséhez tudás, szor
galom, kötelesség nem elégséges, ehhez isteni inspiráció, elhiva
tottság kell és én ezt látom a magyar tanítóság legtöbb képviselő
jének homlokáról lesugározni és ezért fordulok mindig szerető szív
vel és őszinte baráti érzéssel a magyar tanítósághoz.

A legilletékesebb helyről jött elismerésnek ezen nemesveretú sza
vai kárpótolhatnak sok megalázásért és Kanossza-járásért!

A „Magyar Tanítóképző“ f. évi első számában Sós Ernő dr., fel- 
buzdúlva a Pintér Jenő főigazgató által rendezett középiskolai szel
lemi versenyek sikerén, amellett érvel, hogy a tanítóképzők növen
dékei közt is rendezzenek külön  versenyeket. A középiskolai tanuló- 
versenyeken a képzősök a tantervek különbözősége folytán nem ve
hetnek részt. E versenyek feltételei és tárgyai is mások lennének. 
Didaktikából pl. a legjobb tanítást, a fizikai versenynél talán inkább 
tanszerek elkészítését, az éneknél karének betanítását stb, kellene 
kitűzni.

A nemes verseny mindenesetre hatalmasan felfokozná az am
bíciót a jelöltekben.
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Ugyanebben a számban H am ar Gyula Papp  Józsefről emlékezik 
meg szép nekrológusban.

Fényes Elek 1842-ről a következő érdekes statisztikai kimutatást 
á llította  össze Magyarország népiskoláiról: Volt 5953 róm. kath. tanító, 
4694 iskola és 420.877 tanuló; 2301 ref. tanító, 1508 iskola és 114.441 
tanuló; 1000 ág. h. ev. tanító, 893 iskola és 68.158 tanuló; 476 gör, 
kath. tanító, 478 iskola és 10.000 tanuló; 909 gör. kel. tanító, 890 is
kola és 34.300 tanuló; 410 zsidó tanító, 400 iskola és 24.000 tanuló. 
Összesen tehát 9049 tanító, 8863 iskola és 671.776 tanuló.

A  vallás- és közoktatásengyi miniszter az iskolák könyvtárainak 
fejlesztéséről rendeletet adott ki, mely szerint a rendezésnél a fő
szempont az, hogy az elemi iskolai beiratási díjak ezentúl kizárólag a 
könyvtár céljaira fordíttassanak. A  könyvekre vonatkozólag még- 
jegyzi a körrendelet, hogy olyan könyvek szerzendők be, amelyeknek 
ifjúsági vagy tanítói könyvtárakba való alkalmas voltát egy szakembe
rekből e célra összeállított bizottság állap ítja  m ajd  meg. A  miniszter 
egyben tájékozódni is kíván a könyvtárak jelenlegi állapotáról, miért 
is felhívta a tanfelügyelőségek vezetőit, hogy kimutatás keretében 
a befolyt beiratási díjak nagyságáról jelentést tegyenek. A  rendelet 
kiterjed, jellegre való tekintet nélkül, az ország összes iskoláira.

A nyíregyházi ág. h. ev. iskolák története.
A társadalm i életben egy rendkívül tevékeny, sokoldalú s tanítói 

működésében is áldásos pályafutást  mutat föl Pazár István  é letrajza. 
Elemi oktatásban szülőhelyén, Osgyánban, részesítette tanító édes
atyja. Ugyancsak itt járta  a gimnázium hat osztályát s a késmárki 
lyceumban a hetediket. A  felsőlövői tanítóképezdében két évet el- 
tcltvén 1857-ben, 20 éves korában, tanítói oklevelet nyert. A  kö
vetkező tanévet Szopori Nagy János földbirtokosnál töltötte nevelő 
munkásságával. 1858-ban az osgyánrimaszcmbati középtanodába hí
vatott meg segédtanárnak. 1859— 1869-ig mint jolsvai tanító műkö
dött a legnagyobb elismerés mellett.

A  vármegyei alapból 1866-ban 25 ft. jutalmat adott Gömör v á r 
megye a hazafias működés elismeréséül.

1869— 1903-ig vezette s a legmagasabb nívóra emelte az V.—VI. 
fiúosztályt. P azá r  neve és iskolája fogalommá lett, mintául szolgált, 
büszkesége volt az ez osztályt végzettnek meglett korában is. N em 
csak a városiak, de a tanyaiak is Pazár  „p ro fe sszo r ih o z  ad ták  gyer
mekeiket s ez osztályból mentek gimnáziumba — mint jól előkészí
te ttek  — , illetve a tanyára  dicsekedni azzal, hogy ,,p ro fe sszo r ih o z  
jártak. 1882-ben az ág, h. ev. Tanítói Kör elnöke lett. E kör célja: 
önképzés és azon nemes törekvés, mely szerint a népiskolák állapotát,
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a tanítók állását, a nevelést és tanítást hasznos eszközök által elő
mozdítani, a kor igényei és követelményei szerint könnyíteni törekszik,

A 2. § szerint a cél eléréséhez .kívánható eszközök a következők: 
havonkénti tanácskozmányok,  ahol alkalom nyújta tik  minden tagnak 
elméleti és gyakorlati tanismereteit szélesbíteni, véleményét és a tan 
módszerben szerzett tapaszta la ta it  kölcsönös eszmecsere ú tján  kicse
rélni, Rendes tag csak a rendes hivánnyal vagy oklevéllel ellátott 
tanító és tanár lehetett. Ideiglenes-, segéd- és vidéki tanítók ren d 
kívüli tagoknak tekintettek. Ezek sajátkezüleg írták nevüket a fő
könyvbe s a belépti napon 1 írt, fizettek s ezzel megnyerték a sza
vazati jogot.

A  kör tagjai minden hónap utolsó nap ján  a délelőtti órákban t a r 
tottak értekezletet az elnök által meghatározott helyen. Az elnök 
volt képviselője a körnek az iskolai és egyháztanácsgyűléseken.

A kör tisztviselői minden tanév kezdetén a havi kör értekezletén 
títkcs szavazat útján, szótöbbséggel választattak.

Az egy évre megválasztott körelnök a szabályok és az iskolai 
tanács utasítása szerint vezette a népiskolák ügyeit, felügyelt, hogy 
minden iskolában az iskolatanács által elfogadott tanterv szerint ta
níttassák.

Az elnök többek között a kör jegyzőkönyveit eleve köröztette, 
„elnöki teendőiről időszaki táblát visz“.

A könyvtáros a lapokat, szakkönyveket köröztetni  tartozott s a 
tanév elején a könyvtár állásáról részletes jelentést  tett.

A  kör értekezletén minden tag a protestáns elvek szerint, az illető 
illemet és rendet megtartva, szólásszabadsággal bírt. Az eszmecserét 
szóbeli vagy írásbeli előadás követte, végre az iskolára vonatkozó 
hiányok, felmerülő panaszok, jövő értekezletre kitűzendő feladatok 
tárgyaltattak. Minden tan- és iskolaíigy terén előforduló mozzanatot 
éber figyelemmel kisértek, az egyházi-, iskolai tanácsgyűlés elé véle
ményezett javaslatot terjesztettek stb.

Pazár a kör feloszlatása után (Rúzsa indítványozta) igazgató lett.
1873-ban kezdte meg tanulmányútját, midőn Bécsbe ment, később 

Párisba, Turinba és Svájcba.
1876-ban a megalakult Általános Tanítóegyesületnek alelnöke lett. 

Az Eötvös-alap helyi gyűjtőbizottságát ö szervezte és vezette 27 évig 
pára tlan  ügybuzgalommal. A  Zsedényi-ösztöndíj mellett a Vöröske
reszt-, m ajd  a megyei, egyházi ösztöndíjakban részesült. A vallás
os közoktatásügyi miniszter és kereskedelemügyi miniszter is megju
talmazták. 1883-ban szervezte az ipariskolát, melynek mindvégig oda
adó, lelkesedéssel működő igazgatója lett.

1894-ben 25 évi helybeli tanítóskodását méltóképen ünnepelte 
meg az egyház és 200 kor. jutalomban részesítette a jubilánsf,

Mint a városi képviselőtestületnek, majd a megyei törvényható
ságnak, az egyháztanácsnak, a főgimnázium kormányzó tanácsának, a 
tanítók országos bizottságának tag ja  mindenüvé a népoktatásügy is
mertetését, szeretetét vitte s a tanítóságot méltóképen képviselte.
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Tanítványai száma meghaladta a négy ezret. 1905. év február 
havában halt meg.

Miután a tanügyi mozgalmak a tanítókörben ta lá lták  mozgató ere
jüket és különösen az elnök vitte a főszerepet, így tehát itt említem 
meg mindazon tanügyi mozgalmakat, melyek elnöksége a la tt  és köz
vetítésével történtek: 1872—75-ig volt a tanítókor elnöke, m ajd  később 
igazgatója és tiszteletbeli igazgatója. Az 1872— 73. tanévben az ú jon 
nan átdolgozott tanterv szerint folyt a tanítás.

A  felnőttek oktatására  helyiség és oktatók jelöltettek ki. Hudák 
György osztályában a következők tanították a felnőtteket: M ráz K á 
roly, Gdovin János, Habzsuda Dániel, Hudák György, A  tanulók fel
vételére a körlelkész megadta tá jékoztató  szolgált útmutatóul.

Miután a véletlenség hozzájutta to tt Mráz Károly Ábécéjéhez, 
helyénvalónak tartom ennek ismertetését is, mert ennek nyomát sehol- 
sem találtam. így kéldául nem a Bökényi Dániel szerkesztette: ,,A 
magyar abc- és olvasókönyvnek történeti fejlődése a legrégibb időtől 
napjainkig“ című könyvében. M ráz ábécéjének címe: A B C  vagyis 
Elemi Olvasókönyv a nyíregyházi evang. iskolák számára. Ir ta  M. K. 
1857. Nyíregyházán. Reinicke Ágoston tulajdona. Budán 1859, Nyo
matott Bagó Márton betűivel. Az első oldalon ezek a nyomtatott 
(Írott nincs!) betűk, szavak olvashatók:

a e i o u ö i i á é í ó ú ő ü  
z az ez íz őz űz ez íz az őz ez ?.z íz

ő űz ez űz az őz az őz űz ez az őz űz
r  ár ér ú r  ír őr ez ér. az ár. az úr. ez őr.

A  második oldal: ír az úr? stb.
Az r betű után következnek: 1, s, harmadik és negyedik oldal hi

ányzik, azután jönnek: n, g, d, v, p, h, f, b, t, m, k, cs, ez =  c, gy, 
zs, ny, ty, ly betűk. Szavak mellett szótagok is vannak, de zárójel 
közt, pl. (dú) dús, dúl, dél vagy pedig a v betűnél (va) vaj (vé) vén; 
p-nél: ép (né) nép. A szavakat, szótagokat rövid mondatok követik. 
PL: rég fen van a nap? az őr fel és le néz. Mondatai értelmesek, leg
inkább közmondásból, számtan, egészség, erkölcs köréből vannak véve.

Az ly betű u tán  leadja az abc betűit (c és külön cz-t), 39-et. A z 
után a rövid, hosszú magánhangzókat, egy- és kétjegyű mássalhangzó
kat, kis bejükkel jelölve a kiejtést, így: Bé Cé Dé. Következő sorok
ban a magánhangzóval kezdődő két-hárcm betűs egytagú szavak (ár, 
adj , m ajd  felváltva magán- és mássalhangzóval kezdődő (ah, ha, ár, 
rá) két betűből álló, s újabb szakaszban három betűből álló (rév, vér, 
láb, bal) szavak vannak. Az ügyesen összeválogatott szavak u tán  
egymás mellé állítja  a nagy és kis nyemtaott betűket. (Megjegyzem, 
hogy az ábécében egy írott betű sincs). Néhány (3V->-soros) tu la jdon 
név u tán  következik ,,A kis nyúl“ meséje. „Két ta-gu szók“ c. alatt  
szótagolvá van három sor kötőjellel (á-só, e-ke), három sor pedig 
kötőjel nélkül' ( szög, e rész, a rany stb.). Megint jönnek a tu la jdon 
nevek négy sorban (Aba, Éva, Ede) s aztán ismét kötőjeles és kötőjel 
nélküli szótagolás, tulajdonszavak. A ,,Há-rom ta-gu szók“, „Négy és



több ta-gu szók“ c. a la tt  hasonlókat találunk. Érdekes mondatokat 
sorakoztat (Kedves szüle. Gondos apa. Derék h u sz á r ) : Én kis gyer
mek tanulok stb. Igen jók az ,.IUedelmi szabályok" s az „Erkölcsi és 
vall ásos érzelmet fejlesztő beszélyek és történetek“, melyek biblikus 
nyelvezetben vannak megírva. Ezek címei a következők: Az engedel
mes gyermek. Az őszinte fiú. A  becsületes fiú. Az engedékeny fiú. A  
szánakozó leány. A  türelmes leány. A  hűséges fiú. A  becsületes fiú. 
A  nagylelkű fiú, A  mértékletes fiú. A  mértékletes és mértékletlen 
gyermek, A  háladatos gyermek. A jó szívű leány. A  jó testvér. A  rósz 
(egy sz-vel) és a jó szív. Ijesztő nincs. Az öregeket tiszteljétek. A 
reszakkal ne társologjatok. Kisértés. Az elkényeztetett gyermek. A 
jóltévő gyermek. A  törvény, sokszor megszégyeníttetik. Egy pénz
szerető ember. — Tarta lm uk talpraesett, úgyszintén a levont tanul
ság is. — Mesék: A  kis bárány. A  hazug pásztor-gyermek. A  holló. 
A  válogató gém. A  vizben úszó kutya. A  nagyon törekvő béka. Az 
imakönyv. A  hangya és a prücsök. A  kőfal. A holló és a róka. A 
tükör. A  gyémánt és kristály. A  fülemile. A  ló és a szarvas. A  csikó 
és anyja. A  macska és gazdája. Élettudomány. A mogyoróbokor. A 
szamár és eb. A  hálada tlan  gyermek, A  tudákos tanuló. A tudós 
gyermek. A  falánk ember. Pálinka-ivó gyermek. Az ostobát könnyű 
rászedni. A tapaszta la tlan  leányka. A  szófogadatlan és szeles leányka. 
Az irigy leány, A  szeretetlen anya (a nevéből mond példázatot s t a 
nulság: ha annyi gondatlan anya nem volna, kevesebb gyermek halna 
el). A  gondatlan anya. A  tolvaj, — Versek: A  méh és a galamb. A 
szamár és a juhász. A  gyermek és a macska. Tisztaság. A  gyermek 
és a kecske. A  négy évszak. Cseresznye. Elöljárók. Oltó apó. T akaré
kosság. A  kis tanuló. Kis vitézek. — Talányok, rejtélyek.  (10.)

Tízparancsolat. Hitnek ágazatai. Úri imádság. Szent keresztség. 
Az úrnak szent vacsorája. A törvény summája. Az evangeliom sum
mája.

Reggeli imák: I. Elozzád fohászkodom . . .  (2 vers). II. Álmámból 
hogy felébredek, hozzád Isten, f ö l te k in te k , . ,  (2 vers).

Esti imák: I. Sok jót köziéi, édes A t y á m . . .  (2 versszak). II. A  
nap leszállt, az éj beállt: álom jő s z e m e m re . . .  (2 versszak), III.. l e  
voltál öröm e napon, te óvtad éltemet . . .  (1 versszak).

Étel előtt és után: Ételt italt Te adsz nekünk: hála neked, jó Iste
nünk! (Csak a kezdő verssor első betűjét és a pont után következő 
betűt írja nagy betűvel, a többit kicsivel.)

Énekek:  I, Hála légyen Istennek E nap virradtával . . .  II. Óh 
Isten, ki birsz minden jókkal, E világ nagy cselédház . . .  (3 versszak). 
III. Nyugodni megyünk: Tenéked könyörgíink, És lefeküdvén, néked 
e s e d e z ü n k . . .  (4 versszak), IV. Jóvoltod, Isten, feljebb ér, Mint a 
felhők j á r á s a . . .  (4 versszak). V. Dr. Luther Márton diadaléneke  
(4 versszak).

( J e g y z e t :  Minden kellemetlenség kikerülése végett jelentjük, 
hogy a nagyobb olvasási gyakorlatok többnyire más szerzők munkái
ból szedettek össze.)
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Pazár  ala tt  az ú. n. kertség is intenzívebben működött. A  fel
ügyelői tisztséget H udák  György viselte.

Az énekvezérek utasíttattak, hegy az énekórákat a rendes ta n 
órák keretében tartsák  meg.

Az 1873. évi június hó 29-én tarto tt  egyháztanács értelmében az 
idegen felekezetű tanulók tandíja  a beiratáskor fizetendő és pedig 
2 ft. az egyház részére, 2 ft. a tanítóé. A  bizonyítvány kiállításáért 
1 forintot szedhet a tanító.

Nagy Sámuel az á lta la  összeállított é le tra jzokat ezen időben ad ta  
át a tanítókor rendelkezésére,

1873-ban a tanköteles kor július l~én betöltött hatodik évtől szá 
mítódott. Ugyanez évben hozták be a Gáspár-féle olvasókönyveket 
a II., III. és IV. osztályba. A  kolerajárvány és az uralkodó láz miatt 
e tanévben a téli vizsgák későbbre halasztattak.

A tanítókörben előadást tarto ttak: Pazár, aki a régi és az új m é 
terrendszert  hasonlította össze, Dietz és Rúzsa a nyelvtan köréből, 
Szénfi a méterrendszerről.

Az iskclafütés és tisztogatás rendezést és oly megoldást nyert, 
hogy a központi osztályokban két asszony végzi, míg az oldaliskolák 
a tanítók cselédei által fognak bizonyos díj fejében tisztogattatni a 
következő, 1874—75. tanévtől.

1875 május 30-án P azá r  buzdító szavaira, a felolvasóit tervezet 
a lap ján  többen léptek az Eötvös-alap tagjai sorába. Ugyancsak P azá r  
javasla tára  a téli vizsgák ideje februárra  tétettek.

1876-ban ismét elnök lett Pazár. Első eset volt az, hogy ez évben 
a nyári vizsgára tanyai tanító is küldetett. P azár  meg lett bízva egy 
rendes népiskolai értesítő szerkesztésével.

Az énekvezérek a tanítandó énekek újabb beosztására szólít- 
ta t tak  fel.

A  következő tanévben a tanítókor kérelmére az egyháztanács az 
idegen felekezetű tanulókra nézve a következőkben állapította  meg a 
tandíja t:  Egészen idegen felekezetű és vidéki tanuló 6 forintot fizet, 
melyből 2 forint a tanítóé, vegyes házasságból származottak 4 forintot 
fizetnek, melyből 2 forint a tanítót illeti. Kivételt képeznek az V. és 
VI, fiú- és leányosztályek, ahol a tandíj 8 forint és ennek a fele az 
osztálytanítóé.

P azá r  gondját képezte a szegénysorsú tanulóknak ruhával, t a n 
könyvekkel, tanszerekkel való ellátása. De nem feledkezett meg a 
tantestü let  tagjainak anyagi jólétéről is gondoskodni, miért is az 
anyagi ügyek rendezését mindig napirenden  ta r to t ta  és volt idő, mi
dőn szókimondó bátorságáért, to llának merész megnyomásáért szen
vednie kellett  többször többféle alakban megnyilvánuló mellőzés k í 
nos fájdalmát.

Az 1878— 79. tanévben m ár csak a vallás taníttatott az alsóbb 
osztályokban tótul. Ez is P azá r  érdeme, mely által a magyar nyelv 
tanítása  kötelező lett (1, az 1879. évi XVIII, tc.-t] s ezzel a vonatkozó 
törvénynek is megfelelő intézkedés tétetett.
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Az elnök gondoskodott arról is, hogy a megjelent tan- és vezér
könyvek mindegyike, az erre a célra kiküldött birálóbizottság által 
ismertessék, biráltassék (több tót könyv, Nagy S. nyelvtana, Csink 
vallástana és Ruman bibliája).

A z  iskolatakarékpénztárak  ügye ekkor került felszínre. Megvi
tatták, korainak találták, elvetették.

A  tanyai tanítók  kötelezve lettek vasárnaponként a  városba jönni, 
ahol Szénfi adott énekórákat.

1880-ban volt először — az iskolatanács határozatából kifolyó
lag együttes templomi éneklésből vizsga, mely az csztályvizsgákat 
megelőzte. De — mint a krónikás megjegyzi ennek nem sok e red 
ménye volt.

A z  iskolalátogatás ügye rendeztetett, módszeresíttetett. A  hi
ányzó taneszközök  bem ondására a tanév végén szólíttattak fel az 
osztály- és tanyai tanítók.

A  tanítókör a kerületi tantervet nem fogadta el és az 1880— 81, 
tanévben a régi tanterv szerint tanítottak.

A következő tanévben — mint az egykorú író megjegyzi — szé
pen haladt a női kézimunkatanítás s a miniszteri rendelet folytán 
népiskolai könyvtár  létesült és az iskolatanács felhívására iskolai lel
tárt készítettek.

A  Gdovin—Bánhegyi-féle Ábécé  1884-ben lett megbírálva.
Az 1885. évben az újonnan megalakított iskolaszékben a tan ító 

körnek öt tagja szerepelt, Pazár pedig három évre lett megválasztva 
mint elnök-igazgató. Ugyanis az egyháztanács azt a határozatot hozta, 
hogy a régi iskolatanács mellett, mely a gimnáziumra fordít gondot, 
új iskolaszék  alakuljon, mely csak a népiskolával foglalkozzék  (1. az 
egyházkerület 245. pa ragrafusát) .

1886-ban lépett a tantestület, Pazár indítványára, előszók az 
iskolaszék elé azon kérelemmel, hogy a téli vizsgák töröltessenek el, 
a  tanyai V,- VI. osztálybeli tanulók pedig (miután tanyán csak négy 
osztály  volt az 1903. évig) rendesen járjanak  a városba (12 kilométer
ről is?), továbbá azt is kérték, hogy a tanítók gyermekeik után ne 
fizessenek tandíjat.

Régi szép álma a tanítóságnak, hogy összes ügyeit, megértő, ta 
nító emberek intézzék. Kezdve feletteseitől, végig őket érintő minden 
kérdésben. A  minisztériumban is. Közvetlen referense a miniszter
nek, ha nem is a tanítóállamtitkár, — bár így inkább —■ de a tanító 
miniszteri tanácsos lenne.

Beszélgetések a tanítóról.
ív.
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Ezzel aztán meg lenne oldva a tanítói pálya ranglé trá ja  is, m ely
nek felfelé menő fokai minden földi ember számára serkentőleg h a t
nak és élete pályáján  a legjobbat igyekszik belőle kiforomálni.

A  tanító világába nem lehet csak úgy máról-holnapra betekinteni 
és ha valaki azt hiszi, hogy ha ő három-négy évvel tovább nyúzta az 
iskola padjait, ezzel már jogot nyert arra, hogy a tanító szakmunkáját, 
nevelői tudását megbírálhatja  és — uram, ne add! — még irányít
ha t ja  is, az — enyhén szólva — nagyon téved!

A  tanítót igazán csak a tan tó tud ja  megérteni és az, aki a t a 
nítói léleken keresztül jutott valami hivatáshoz.

Ha valaki akadna, aki összeírná, hogy mi minden van az é le t
ben, aminek a megoldása a tanítóra vár, és aminek a megoldásán a 
tanító mennyire próbára  van téve, amik sokszor érthetővé teszik 
egy-egy tanítói karakternek a balraívelését is, akkor ez lenne a kép
zőkben az eddig nem tanított, de oly szükséges tantárgy, amelynek 
,,életre készülés" címet adnám.

A következő részekre osztanám az anyagot: 1. Embertipusísmeret,
2. Viselkedések e típusokkal szemben. 3. Jó  tett helyébe jót sohase 
v á r j .

Sajnos ezt a tan tárgyat a tanítók csak kint az életben ismerik 
meg; igaz, hogy itt aztán mindenki meg kell, hogy tanulja.

Bizonyos mértékig meg is tudom érteni, ha e tan tárgyat nem ve
zetik be, mert ma is már kicsi az érdeklődés e pálya iránt, de akkor 
meg egyenesen megugranának tőle.

Visszatérek előbbi gondolatomhoz: a tanítót csak a tanító tud ja  
igazán megérteni. Ebből pedig következik, hogy ha azt akarjuk, hogy 
a tanítóságot megértsék, — ami egy az ő boldogságával, függetlensé
gével — az egész vonalon tanító ember legyen, az ő irányítója, a ty ja  
s ha kell, bírája.

Hogy milyen lenne a beosztás, ez m ár részletkérdés, de ennek 
igazságosnak kell lenni; érvényesüljön a tehetség, a tudás, a gyakor
lat és az életismeret.

Többször előfordult már, hogy tapasztalt  tanítótársaim e kérdés 
tárgyalásánál rezignáltan a következő megjegyzést tették:

,,Hagyd kérlek, vannak közülünk egy páran, akik előre törtek és 
semmi haszna belőlük a tanítóságnak."

Igaz, hogy magam is tudok egy felháborító esetet, midőn egy elő
kelő magaslatot elérő pályatársunk, mellékesen egy jótékonysági ak
ció élén állott, ahol tisztviselők gyermekeinek osztottak ki ruhafélét.

Egyik tan ító társam  — doktorátussal — c sa lá d i . birodalmába a 
gólyanéní a negyedik családi pótlékra igényjogosulttal állított be.

Tudván és hallván az akcióról, bekilincselt alázatosan ő is, biztos 
hitben, hogy tanító tanítót meg fog hallgatni.

Bizony-bizony e szavakkal csapte be orra előtt az ajtót az illető 
úr: ,,Csak tisztviselővel ne lenne dolga soha az embernek.“

Ezek a példák azonban a tanítóságot ne csüggesszék el, mert az 
így gondolkodók sohasem voltak tanítók.

A tanító lent is, fent is, szivében is tanító marad mindig.
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Az elismerések, erdők, különféle tanácsosságok (al és fő] korát 
éljük. Rendjén  van!

A munka megbecsülése van ra jtuk  keresztül kifejezve. Kell is, 
hogy az élet ne csak apró pénzzel fizessen; adjon néha bankót is. - 
Csakhogy álljunk meg egy kicsit!

Tulajdonkép bosszankodnom kellene, ha nem tudnám azt, hogy 
az élet legjobb meghosszabbítója és fiatalitója: a nevetés.

Nevetek tehát azon, hogy az igazi munkának értékét hogyan mé
rik, hogy nem azt nézik, hogy mi a munka, de kié a munka?

És ez a kis elmefuttatás ta lán  nem is ta lá lna helyet e rovatban, 
ha a munka értékelésénél, ép a tanítói, tanári, tehát a nevelői munka 
nem volna mostohán kezelve.

Látjuk naponként, hogy ismeretlen nagyságok, különféle csele
kedeteikből kifolyólag, holmi főtanácsosi címeket nyernek. . . ,

Senki sem tagadhatja, hogy hazai tá rsadalm unkban óriási fon
tossággal bír például a szikvíz.

S akinek megfelelő pénztőkéje volt s az agya kellően fel tudta 
fogni a szódásüveg technikáját, az valóban megérdemli, hogy kormány- 
főtanácsos legyen.

A  kefe közszükségleti fontossága közismert. S mivel a kefét nem 
lehet jutalmazni, ergo a kefegyáros megérdemli a méltóságos titulust.

Tudok esetet, hogy gazdasági főtanácsos lett olyan valaki, a 
,,szövetkezetek terén kifejtett érdemdús szolgálatai fejében“, aki soha
sem dolgozott egyetlen egy szövetkezetben sem.

A  tanítóság azt kívánja, hogy munkáját elismerjék ne csak vál- 
veregetésekkel, de legalább úgy, mint a szikvíz és a kefegyáros m un
káját.

iMikor a különféle tanácsosságokat kreálták, gyönyörű ígéretet 
kaptunk, hogy lesz tanügyi tanácsosság is.

Ebből máig semmi sem lett. De ha ily címen nincs is elismerés 
még ma, nem tudok esetet arra, hogy valamelyik tanítótársam a szö
vetkezetek terén kifejtett  m unkája  elismerésekép gazdasági főtanácsos 
lett volna. Pedig sok tanító gerendája  a szövetkezetek épületének.

Szinte égbekiáltó igazságtalanság jár az ilyen elismerések osz
togatásánál.

Legutóbb olvastam, hogy egy református lelkészt korm ánytaná
csossá neveztek ki. Tudom, hogy az a lelkész szívét, lelkét öntötte 
munkájába s a jutalma kisebb lett a nyúlbőrrel, fütyülővei tehetsé
gesen kezdő zsidóénál, aki történetesen méltóságos ú r  lett.

Nem címkórság beszél, de erőteljesen kívánkozik ki belőlem ez a 
régi latin közmondás: ,,Fiat justícia sed pereat m undus!“

Páter Jenő.

V ,
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Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l:  T a n ítá s i te rv e ze te k  a g a z d a s á g i  és  te rm é sze ti  
ism e re te k  k ö réb ő l a III. oszt. számára. 2. T a n ítá s i te rv e ze te k  a IV. 
osztály számára. 3 P. 3. E r e d m é n y tá r  a  ta n ítá s i  te rv e ze te k h e z . 
IV. o. 90 fill. 4. Ugyanaz a III. o. 90  f ill . 5. S e g é d k ö n y v  a te rm é 
s z e tr a jz  ta n ítá sá h o z . III.—IV. o. 1 ‘2 0  P . 6. G a zd a sá g ta n , te rm é sze t
r a jz , h á z ta r tá s  és eg é szsé g ta n . (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P : 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 50 fillé r .

Az 1., 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O rszá g o s  E v a n g é lik u s  T a n ító e g y e sü le t tu la jd o 
n á t  k ép ez ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére (T o ln a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K is z e ly  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K is z e ly  J á n o s  és 
M o ln á r  Im re  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e ly  J á n o s : B ib lia i tö rtén e tek . I.—II. oszt. számára 80 f i l l é r ; 
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  Im re :  E g y h á z tö r té n e t. 1 P .





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

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.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 
1929. ÉVI ÁPRILIS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

RÖTTIG-ROM WALTER NYOMD A-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
Pálmai Lajos esperes urnák Győr. Kitüntető kedves sorait hálásan 

köszönöm és örömmel üdvözlöm Nt. esperes urat előfizetőink táborában.
H. I. K . . . . a. Aki a névtelenség homályába rejtőzik és onnan intézi 

mérgezett nyilait embertársának becsülete ellen : az kénytelen önmaga előtt pi
rulni, az nem férfi ! Nem érhet fel hozzád ilyennek a támadása és nem ejthet 
jó hírneveden foltot; — tehát ne törődj vele !

Szabó D. Szopor. Ne beszélje le fiát szándékáról. Ha csakugyan nagy 
kedve van a tanítói mesterséghez, hát hadd legyen a népnek nevelője ő is. 
Akit belső indíték késztet erre a pályára, az méltó kertésze is fisz Isten palán
táinak, — gyermekeinknek. Aki csak azért lesz tanító, mert szülei rábeszélték, 
vagy mert ezen a pályán tud most legbiztosabban elhelyezkedni: az magasztos 
hivatását soha sem fogja oly mértékben betölteni, mint kellene.

Üdülőnk az i d é n  m á j u s  hó 1-én n y i l i k  me g ;  k e d v e z ő t l e n  
i d ő j á r á s  e s e t é n  1-5-én. A z e g y e s ü l e t  t a g j a i  n a p i  4 p e n g ő  
e l l e n é b e n  t e l j  e s  e l l á t á s b a n  r é s z e s ü l n e k .  (Négyszeri étkezés és 
lakás). E z e n k í v ü l  i g e n  m é r s é k e l t  d í j a t  f i z e t n e k  a f ü r d ő  
h a s z n á l a t á é r t  é s  a f ü r d ő e g y e s ü l e t n e k .  N e m  t a g o k  n a p i  
5‘50 P-t f i z e t n e k ,  a j e l z e t t  k ü l ö n  d í j a k o n  k í v ü l .  — Jelentkezni 
az elnökségnél Sopronban és Kiszely János pénntárosnál Cegléden lehet.

Üdülőházunkra „Tanítónap“ cimén a következő összegek folytak be : 
Petrusz Pál Bénye 10; a tolnanémedi iskola 4*92; Horváth János Vadosfa 5'92; 
Eeichel Lajos és Schiller 10; orosházi tantestület 49*88 pengő. Hozzájárulások: 
Békéscsaba 38 tanító után 164*88 P; kiskőrösi tantestület 11 tagja 1928 julius 
1 — 1929 január 1-ig 52*76 P; Tolnay Pál Nyíregyháza, százalék cimén 119 88 
+  14*32 (ez utóbbi legutolsó kimutatásunkban Németh Károly rigácsi tanító 
nevén könyveltetett el) ; tőkésített kamat 49*70 P ; tehát 1929 január 1-től befolyt 
összesen 1183 P 38 f.

*

Kérjük az előfizetési díjaknak mielőbbi beküldését!



97

Ahol nincsen szükség tanítóra.
Irta: Tolnay Pál.

,,iskolalátogatás a tanyán“ című közleményemben igyekeztem hű 
képet festeni iskoláink beléletéről és bemutattam az olvasónak a nép
iskola hasznos munkásságát, amint naponta gondosan építgeti a m a
gyar jövendő alapjait. Gárdonyi Géza írja egyik művében, hogy ,,az 
orvos munkáján kívül mindenki született pedagógusnak képzeli m a
g á t“. — Persze a sok kuruzsló sírba ju t ta t ja  a beteget, a pedagógiához 
érteni akarók pedig nevelik az élet hajótöröttjeit. Az is igaz, hogy a 
mai felnőtt nemzedék jórészének még halvány fogalma sincsen arról, 
hogy mekkora fejlődésen ment át azóta az iskola, amióta ők kike
rültek  annak védőszárnyai alól. Hányán vannak még a tanult em 
berek között is, akik ügy emlékeznek meg a népiskoláról, hogy ott 
csupán csak betűvetésre oktatgatják a leendő honpolgárokat és ezzel 
azután a tanítónak minden energiája kimerült! . . .  Olyanformán él e 
hamis beállítás szemüvegén keresztül nézve a tanítóvilág a közvéle
mény előtt, mint ahogyan Magyarországot ismerte sokáig a külföld. 
Az osztrák politika egyszerűen elsikkasztotta hazánkat. — ilyenform a 
jóakaróink volnának nekünk magyar tanítóknak is, akik érdemeinket 
elhomályosítják, hogy ők annál jobban tündököljenek?

Nekünk is vannak aspirációink. Mi is akarunk részesülni a bok
ros kötelességek mellett a jogokban is. Momentán csak annyit a k a 
runk, hogy a most készülő közigazgatási reform alkalmával vegyék 
be a vármegyei tanítóegyesületek elnökeit a törvényhatósági bizott
ságokba. így vármegyénként egy-egy taggal lennénk képviselve, Eny- 
nyit csak megérdemel az a 16.000 magyar tanító azért, hogy lelké
nek legjavát odaajándékozza a nemzetnek! De még ezt se egyéni 
hiúságból kívánjuk, hanem főleg azért, hogy hathatósabban m unkál
hassuk nemzeti kultúránk szent ügyét.

Szinte bántó az a nagy tájékozatlanság, amelyet nem ritkán elő
kelő közjogi állást betöltő férfiak tanúsítanak a tanítók ügyeit illető
leg. Nem régen olvashatta mindenki a képviselőházi közigazgatási 
bizottság üléseiről közölt tudósításokból az állami gépezet egyik k i
váló funkcionáriusának indokolását, aki ugyanis:

„Nem híve a tanítók képviseletének. Teljes elismeréssel van 
Magyarország tanítósága iránt, de semmilyen formában nincs törvé
nyes szervezetük. A  tanügy képviseletét közérdek szempontjából a  
tankerületi felügyelőkkel biztosítva látja. H a  a tanítóság külön kép 
viseletet nyerne, akkor a többi kategória is jelentkeznék.“

Az indokolás szerint nincsenek törvényes szervezeteink, holott 
ennek az állításnak épen az ellenkezője a valóság, mert hisz' nekünk 
vannak a legrégibb egyesületeink. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c, 147. 
szakasza egyenesen elrendelte a tanítói szervezetek megalakítását. 
Az a zsenge palánta, amelyet a múlt század egyik hírneves állam- 
férfia elültetett, ma már terebélyes fává nőtt. Eötvös báró jövőbe 
látó lelke 60 évvel ezelőtt megtalálta a helyes utat, amelyen halad-
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íiunk kell. És most szégyenszemre megérjük, hogy a hivatalos v á r 
megyei tanítóegyesületekről nem vesznek tudomást, pedig a term é
szetes fejlődés öröktörvénye is azt diktálja, hogy a vármegyei t a 
nítóegyesületek mindenkori elnökei hivatalból tagjai legyenek a tör
vényhatósági bizottságnak. — Ezek ugyanis a mi érdekeinknek igazi 
képviselői és nem az indokolásban említett tiszteletreméltó faktorok, 
mert azok kizárólag az á llam hatalm at képviselik. Egyébként a falu 
másik fontos tényezőjének, a községi jegyzőnek is vannak hivatali 
feljebbvalói, akik a szolgabírótól kezdve, valamennyien tagjai a tö r
vényhatósági bizottságnak, mégis bevonulnak oda a most készülő re 
form a lap ján  — h á l ’ Istennek! — az országos jegyzőszövetség vár
megyei elnökei is.

A  közigazgatási bizottságnak különös és érthetetlen  határozata 
fájó érzést váltott ki a tanítói lelkekből. A  mi idegeink hatványozott 
mértékben reagálnak minden megbántásra, vele jár  ez már kifinomult 
foglalkozásunkkal; M unkánk fontosságának teljes tudatában  vagyunk, 
mert jól tudjuk, hogy mi vagyunk a nemzet virágos kertjének ker té 
szei. I tália világosfejü Ducéja levette a tanügyi férfiak válláról a 
nehéz keresztet, hogy gond nélkül végezhessék a nemzeti jövőt meg
alapozó m unkájukat. Bennünket magyar néptanítókat egy fölényes 
kézlegyintéssel ki akarnak  rekeszteni azokból a pozíciókból, ahol meg
jelenni nemcsak tisztesség, hanem a tanítói szaktudás érvényesítésé
nek olyan területe nyílnék meg számunkra, ahol a nemzeti életre te r
mékenyítő gondolatok születnének! . . . No, de amit elham arkodtak a 
pitvarban, azt még mind jóvátehetik a teremben . . ,

Ha pedig mélta tlannak találnak bennünket a megtiszteltetésre, 
ennek dacára sem fogunk a meg nem érdemelt mellőzésért bosszút 
állani. — S nem engedjük a megsemmisítő dérnek megcsípni a nem
zet virágos kertjének palántáit, hanem tovább gondozzuk és meg
védj ük őket becsületes szívünk egész melegével. Csak egytől félek, 
hogy mi is gyarló földi emberek vagyunk! . , . Talán megsebzett lé
lekkel nem tudunk m ajd  eredményesen munkálkodni, mert amíg a 
hivatalokban ak tákat másolni, vagy bizonyos séma szerint fogalmazni 
rossz kedélyállapotban is lehet — a közre nézve minden különösebb 
kár  nélkül —, addig a tanítás hasonló hangulatban lehetetlen kísér
letezés.

Az idézett indokolás szerint, ha a tanítóság külön képviseletet 
nyerne, akkor a többi kategória is jelentkeznék. Azt hiszem, lám
pással kell keresni azokat a kategóriákat, akiket még elő nem jegyez
tek. És ha ez utóbbiak véletlenül mégis kimaradnának, m ajd  találnak 
rá módot, hogy beevezzenek a törvényhatóság boldogítóinak sorába. 
Egyébként nem hinném, hogy a népoktatás minálunk sokaknak sze
mében még ma sem bír elég jelentőséggel. — Ha pedig van érdemünk, 
mert a kultúra munkásai vagyunk, akkor kár volt a tanítóság tisztes 
táborát odaállítani ,,a többi kategóriák“ elé villámhárítónak.
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Az egyházi ének tanítása, az érzelmi, 
illetőleg evangéliumi valláserkölcsös 

nevelés szolgálatában.
A  Tiszai Ág. H. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület közgyű

lésén szabadon előadta Ihász Sándor  sajókazai evang. kántortanitó.
Minden gyermekeink, ifjúságunk oktatására, nevelésére hivatott 

faktor: tanító, tanár, vallástanár, nevelő, elméleti vagy gyakorlati p e 
dagógus, vagy lett-légyen az az elemi népoktatás s álta lában minden 
rangú tanítói munkára és nevelésre befolyó hivatott tényező, vagy 
csupán evangéliumi lelkülettel és hazafias érzülettel telített öntudatos, 
egyháza és esett hazája  jövendő sorsát szívén viselő gondolkodó, hithű 
evangélikus és igaz, töretlen magyar, — azt hiszem minden vita és el
lentmondás nélkül a lá írhatja  ama meggyőződéses kijelentésemet: Egy
házunk és (hazánk) nemzetünk renaisszanceja, újjászületése, jövője 
szempontjából döntő jelentőségűnek tartom úgy elemi népoktatásunk, 
mint középiskolai oktatásunkon, illetőleg nevelésünkön át a jövő nem 
zedéknek hathatósabb, elmélyítőbb, intenzívebb, hogy úgy m ondjam  
húsába, csontjába, leikébe égetőbb, erőteljesebb érzelmi nevelését a 
mind fokozottabban előtérbe nyomuló értelmi nevelés mellett.

Döntő tapasztalati  érvként elég felhoznom, hogy amikor a rom 
bolás szelleme rést ütött egyházunk és nemzetünk zátonyra futott 
hajóján, amikor az atheiszmus és nemzetköziség nyitott sírt ástak  e 
nemzetnek, sajnos és elszomorító, de be kell vallanunk, hogy ez a 
századok véres küzdelmei kereszttüzében megedzett hétpróbás evan
géliumi hithüség és a vele mindenha ikertestvér-érzés, a romlatlan, 
erős nemzeti érzés mint haláltmegvető, csodát teremthető nemzeti egy
séges erkölcsi tőke nem jelentkeztek e nemzet nemtőiként.

Nem jelentkeztek, mert a hit és a buzgó nemzeti érzés, mint á l 
dozatban határt  nem ismerő erőforrás a nemzet egyetemének lelkében 
és érzésösszetételében nem is volt meg oly mértékben, hogy azok a 
zuhanásszerűen ránkszakadt szörnyű megpróbáltatások idején ön tu 
datos, kemény ellenállásra  (és mint fent mondám), a veszély p illa 
nataiban csodatévő erőegységre kovácsolhatták volna a balvégzet sú j
totta  nemzetet.

Ez előadásom keretében nem feladatom sem az ősi életdús, e rő
teljes, lelkes, produktív, annyi az emberi nem haladását, lelkibb élet- 
rendűségét szolgáló és oly sok szellemi felbecsülhetetlen értéket ki
termelő evangélikus, protestáns hitélet, sem pedig nemzeti létünk fő 
hajtó  és éltető forrásának az áldozatos, tisztaszűzű nemzeti érzésnek 
a már közvetlenül a háború előtti időben fokozatos elsorvadása okai
ról fejtegelődzni; inkább ezt felidézve, meggyőző szemléltető képként 
vetíteni igen tisztelt hallgatóságom lelki szemei elé ama állításom 
bizonyítására, hogy bármily fojtogató keserűséggel tölti el evangéli
kus, hív magyar szivemet szerencsétlen hazám véres csonkultsága, 
annak területi csonkasága mellett nem kevésbé végzetesen ka tasz tro
fálisnak tartom e nemzet lelki, hit és érzésbeni tépettségét, csonkuít-
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ságát. — Vagy beszéljek ta lán  a múlt úgyszólván minden átöröklött 
eszménykíncseít lerombolni kész, de helyébe semmi életképesebb, tö 
kéletesebbet teremteni nem tudó, híveink lelkét is kikezdett hite tlen
ségről? Rám utassak népünk legegyszerűbb tömegét általánosságban 
uraló féktelen önzésre? A  szinte hivalkodón tüntető hazafiatlanságra, 
anyagiasságra, szellemi tespedtségre, áldozatkézségtelenség non plus 
u l trá já ra?

A helyes diagnózis megállapítása eredményekép tisztán kell lá t
nunk, hogy e nemzet jóllehet legfőkép területi véres csonkasága folyo
m ányaként hitében, honfiúi érzésében, egyszóval lelkében beteg. Lelki 
gyógyító orvosok kellenek elsősorban e nagybeteg nemzet beteg
ágyához.

Törhetetlen ídeálzmussal, hittel, szeretettel, tűrésre és szenve
désre, Krisztus m unkatársaivá elhívott testvérmunkás lelkész és ta 
nító apostolokra.

Nem puszta, hangzatos frázis ez, mélyen t. közgyűlés, hanem tö r
ténelmi törvényszerűség, E nemzet élet-halál harcában oly nemzet- 
mentő fon Los tényezővé magasztosult tanítói hivatásunk lelkiismereti 
benső sugallató (tehát isteni) parancsszava,

A  lelkészi és tanítói tábor az, mely a nép érzelmi, hogy úgy m ond
jam szívvilágához helyzeténél fogva legközelebb áll; mely e hitében 
és nemzeti érzületében megfogyatkozott nemzet népe keblét új hittel, 
érzéssel telítheti,

A nevelés, érzelmi nevelés napjainkban különben nemzetközi vo
natkozásban is égetőn elsőrendű pedagógiai probléma, A  jövő szem
pontjából nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is nagyfontosságú 
minden egyes nemzetre nézve, hogy milyen lelkiségű ifjúságot nevel.

Csak az életképes, testileg, lelkileg felvértezett, hitben erős, h a 
zaszeretetben az önfeláldozásig megingathatatlan ifjúságról m ondhat
juk reménységgel, hogy övé a jövő,

A  nagy világháború bomlasztó hatásaitól hitében, érzésében, e r 
kölcsében megrendült, megfogyatkozott, felzaklatott emberi lelkeknek 
fertőző cinizmusától a helyes pedagógiai érzékkel és tapintatta l ke
resztülvitt hatékonyabb, intenzívebb érzelmi neveléssel desinficiálhat- 
juk ifjúságunk lelkíiletét.

Neves pedagógusaink is úgyszólván egyek az érzelmi nevelés 
nagy fontosságának hangoztatásában.

Ennek az érzelmi, helyesebben erkölcsi érzelmi nevelésnek az új 
tanterv szavaival élve: ,,Biztos a lap ja  és legerősebb támasza a vallás.“

A  kristálytiszta, üde, léleknemesítő érzések aranykútja, hogy 
összevont hasonlattal éljek, evangélikus iskoláinkban a vallás, mely
nek legtáplálóbb forrása az alapos, lelkiismeretes, szeretettel és a 
tanító egyéniségéből szinte feltörekvő természetes, buzgósággal foga
natosított egyházi énektanítás, így kapcsolódik eddigi fejtegetéseim
hez mint a vallásos érzés felkeltésében, ápolásában, erősítésében, é r 
zelmi, akaratnevelésünkben oly nagy szerepet játszó énektanításunk.

Az 1910. évi egyetemes közgyűlés határozata  a lapján  közrebo
csátott Tanterv és Utasítás az egyházi énekek tanítása célja meg-
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szabásánál így iormulázza, írja körül egyházi énekeinket: „Egyházi 
iinekeink a keresztyén vallásos költészet képviselői, melyekben a 
keresztyén vallás legfenségesebb gondolatai s a keresztyén ember 
legnemesebb elhatározásai jutnak kifejezésre. Tanításuk célja esze
rint az, hogy a gyermekek lelkében vallásos érzelmeket és gondola
tokat ébresszünk és közelebb vigyük, felemeljük őket az Istenhez és 
Megváltójukhoz; szívüket és elméjüket fogékonnyá tegyük a vallás 
szent eszméinek befogadására és ilyen módon befolyást gyakoroljunk 
akaratuk tiszta és nemes elhatározásaira. Velük a gyermekeket be
vezessük a gyülekezet életébe, érzelmi és gondolatvilágába.“

Kapi Béla püspök Musica sacra költőies meghatározásában : 
,,Az egyszerű templomi énekekben protestáns egyházunk drága, 
művészi alkotásait bírjuk. Egyszerű elgondolású, zenei gondola
tok ezek. Felépítésük, szerkezetük ügy hat reánk, mint az a l
konyati mezőről hazatérő aratóleányok éneke. De csakhamar fel
ismerjük a különbséget is. Az egyszerű templomi ének a vallásos 
élmény tengerének mélyén születik. Szenvedések zivatarában, k isér
tések és csüggedések harcaiban, szent boldogságok verőfényében, 
Isten-megtalálások áldott békességében. Különböző megnyilatkozású 
érzés hozhatja a világra, de mindig a vallásos élmény tengermélyé- 
bőí kerülnek napvilágra minit az igazgyöngy“ stb. Ezeknek az egy
szerű, igénytelen és mégis művészi értékű egyházi templomi énekek
nek óriási jelentőségük van a vallásos életben. Az egyházi énekek 
nagy jelentősége abban rejlik, hogy Istennel kapcsolja egybe az em
ber lelkét. Az állandó lelki közösségnek legéltetőbb tápláló ja  a szent 
ének. Olyan az éneklő ember, mint az ég felé forduló emberarc: éneke 
szárnyán szívét küldi a jándékul Istenhez s mintha énekének vissz
hangja  hullana a földre, szívével a neki küldött isteni a jándékokat 
csendesen átveszi. Istent dicsőitik, Isten igéjének ere jé t  növelik s az 
emberlélek millióit vezetik az örökkévalósághoz." (Ily gyönyörű szép, 
költői meghatározását, egészen bizonyos, senki még nem ad ta  egyházi 
énekeinknek, mint a nagy chorálkomponista Kapi Gyula ékesszavú, 
költői lelkületű, kétszeresen nagy evangélikus tradícióba ágyait 
piispckfia.) Egyéni elgondolásaimból kidolgoztam már előadásom té- 
makcranyagát. Elő is adtam már, midőn véletlenül rábukkantam  az 
„Ösvényben" közölt Kapi Béla püspök úrnak az én szerény egyéni 
meggyőződésemet alátámasztó grandiózus, csodaszép stílus és gon
dolatkörbe emelő meghatározásaira. Ezek után egyenesen kötelessé
gemnek tartom eme örökszép s egyszersmind gyakorlati igazság- 
megállapításokat tanítótestvéreim és rninden evangélikus tan- és ne
velésügyünkkel nexusban lévő hittestvérem épülésére, lélekbeni meg- 
termékenyülésére ideaktatni: „Elképzelhetjük, hogy a templomi ének 
mily nagy jelentőséget nyer az embernevelés munkájában. Valóság
gal embert formál. E loszlatja  a lélek zűrzavaros díszharmóniáját. Ve
zető mélódiát ad az ember egyéniségének, gondolatának és érzésvilá
gának. Az éneklő ember megtanul Istenben hinni. Csendes biza
lommal helyezi életét Isten kezébe: Mind jó, amit Isten tészen."

Luthertől vett idézetében idevonatkozóan ezeket a lutheri arany-
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igazságokat csillogtatja: „Romlott és dacos szívvel nem lehet szent 
éneket énekelni! Vidámnak, örvendezőnek, bátornak kell lennie az 
ember szivének, ha énekelni akar. Isten a mi szivünket és akara tun
kat vidámmá tette az ő szent fia által, akit azért küldött e földre, 
hogy minket bűntől, haláltól, ördögtől megszabadítson. Aki ezt ko
molyan hiszi, az kénytelen erről vidáman szólni és énekelni, hogy 
mások is meghallják és cdaseregeljenek. Aki pedig nem akar erről 
énekelni, az csak arról tesz bizonyságot, hogy még nincsen benne hit 
s hogy még nem tartozik az újszövetség kötelékébe, hanem még min
dig a régi, rothadt, vidámság nélküli szövetség uralkodik felette." — 
„Minden igazi énekeskönyv örök aranybölcsője: a biblia."

Az egyházi énektanítás céljáról a vallásos érzelem nevelése szol
gálatában ily kimerítően szólva, az egyházi énektanítás módszerére 
vonatkozólag utalok a Bancsó-féle énektanítás gyakorlati módszerére. 
Egyéb főbb elvi módszertani követelmények: Az ének alapeszméjének 
megfelelő hangulatkeltés, egyháztörténelmi, események szerinti, egy
házi esztendő ünnepei szerinti alkalmi kapcsolódás. Alaki, tartalmi 
tárgyalás. Kiemelem, az egyházmegyénkben tanügyi iskolalátogató 
hatóságom szorgalmazására keresztüluitt, iskoláimban is megvalósított  
egyházi énekeinknek egyenkénti éneklése nem kisjelentőségü kérdését.  
A z  önállóan énekelhetésig beidegzödöit, benső sajátjává vált egyházi 
énekeink vallásérzés elmélyítő, nevelő hatása szinte felbecsülhetetlen  
értéket jelent evangélikus ifjúságunk érzelmi nevelése szempontjából. 
Természetesen kellő tapintattal legyünk a zenei hallással, énekkész
séggel egyáltalán nem bíró növendékeinkhez.

Hangulat-, érdeklődéskeltésre eredményesen felhasználhatók az 
egyházi énekek tanításánál a H am ar Gyula tanítóképző-intézeti igaz
gató szerkesztésében az „Evangélikus Népiskolában" gondosan feldol
gozott egyes énekeinkre, keletkezésükre, szerzőikre, egyháztörténelmi 
jelentőségükre vonatkozó adatok.

Ahol az éneklési hajlam az egyházi énekek szeretete, mint ős 
hitatyáinktól átvett nemes tradicíó, mint ösztönös lelkiszükséglet meg
van az evangélikus gyülekezetekben a tanítónak, mint énekvezérnek, 
mint az egyházi éneklés lelkiismeretileg is elkötelezett hivatásos és 
felelős funkcicnáriusának, a munkája könnyű, mert ott csupán ennek 
a vallásos néplelkület harmonikus egységesítése szempontjából oly 
fontos szükségességnek csupán elmélyítésére, szépítésére, ízlésítésére 
és esztétikai tökéletesítésére kell törekednie. Ahol pedig, ami szinte 
csapásszámba menően ez nincs meg, ctt bármily nehézség árán egy
házi énekeink megszeretésére és azok éneklésére vezető, alapvető, fá
rasztó iánevelés munkájának azonnal meg kell történnie.

A  hangjegyírással és -olvasással kapcsolatos egyházi énektanítás 
nem érhet véget, horántsem zárulhat le az elemi iskolai tanulási évek 
befejeztével növendékeinknél. Gyermek-, ifjúsági énekkar beszerve
zésébe tovább fejlesztendő énektudásukkal vallásos estélyeken, ün
nepi alkalmakkal szereplésük hozzájárulásával építik önmagukban es 
a gyülekezet összeségében az evangélikus, mély vallásos érzületet.
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A gyülekezet érzelmi életében énektanításunk m unkájá t megko
ronázó kivánalom, szükségesség pedig az egyházi kórus énekkar s 
annak minél nagyobb tökélyre való fejlesztése.

Je len  előadásom jellegét tekintve, jórészt propagandisztikus, 
amennyiben annyi meggyőző érv felsorakoztatásával az egyházi ének
tanítás nagyfontosságü kérdésében hatni szándékozik serkentő, cse
lekvésre késztető erőkép az evangélikus tanítóközösség nemes akarat-  
készségére. A  rombolás ezerfejű sátánfenevada mint ordító oroszlán 
jár gyülekezeteinkben ma jobban, mint valaha s szedi bálványétvágy - 
mohósággal a maga áldozatait.

Egyik leghathatósabb védelmi fegyvert adjuk tanítványaink és 
gyülekezetünk kezébe a profán, lélekveszfő árm ány kísértéstörekvé- 
sek ellenében, ha örömükben, bánatukban, kétségükben, győzelmük
ben, nehéz, küzdelmes m unkájuk kezdetén és végezetén bensőséges 
lelki sajá tjukká váltan, beléjük neveltük, hogy reménység és hála- 
fohászok mellett tudnak igazi romlatlan, gyermeki lélekkel szent 
könyörgő zsoltárzsolozsmákat, vagy győzedelmi hálaénekeket zenge- 
dezni Isten dicsőségére.

Természetesen döntő előfeltétel, hogy a vallásos, énekelni szerető 
készség a tanító egyéniségében mint élő, cselekvő, szuggesz-tív példa- 
adási követelmény meglegyen.

Ahol a gyülekezet ap ra ja -nagy ja  szeret odaadással, igaz lelki 
gyönyörűséggel énekelni, ott a templomba járni szeretés kérdése is 
önként kedvező megoldást nyer. Annak is tudatában vagyunk mind
annyian, mennyire hozzájárul az igehirdetéshez szükséges hangulat 
előidézéséhez a híveknek egyöntetű, cselekvőleges, buzgó, szívvel- 
lélekkeli közös éneklése.

Evangéliumi hithüségíikben rendíthetetlen ősapáinknak hitük 
igazáért vívott küzdelmeik, kétségeik, szenvedéseik, sanyargaítatásaik, 
gályarabságuk, mar tiroms águk idején ezek, az ajkukon titkon elsóhaj- 
tctt, lelkűkbe fojtottan zsongó imádságos zsoltárénekeink harm atoztak  
szívük háborgására megnyugvást. Az ,,Erős vár a mi Is tenünk“ h a l
lhatatlan Luther j ének, a „Ne csüggedj el, kicsiny sereg“ Gusztáv 
Adolfjának, a „Térj magadhoz, drága Sion“ gályarabjainak, a „Sze
gény fejem, hová ha jtn á lak “ bűnbánó lutheránusainak mi élő, hi
tükért á ldozathozatalban elvérszegényűlt, zsoltáréneklésben is meg
halkult szavú vérszerinti örökösei, mint az ősi énekes egyház tagjai 
és e nemes, szent, vallásos tradíció hivatalos ápolói karoljuk fel egy
házi éneklésünk szent ügyét. Ne engedjük, hogy falusi híveink mus
kátlis ablakai mögött is mindinkább fehér holló legyen a felzengő egy
házi énekzsoltár és ifjúságunk lelkét, érzéseit a „Stux ú r“ stb. frivol 
vásári fércszöveg és mélódía slágerkompozíciók fertőzzék.

Minél több lutheri szellemű zsoltárzsolózsmáink szívbe, lélekbe 
oltása által emeljük, erősítsük a gyülekezeti egységet. Pál apostol 
intelmét betartván: „Tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicsé
retekkel és lelki énekekkel. Hálával zengedezvén és dicsőítvén szí
veinkben a mi Istenünket!“



Forgácsok.
Gárdonyinak „ Id a “' regényét dram atizá lta  Ernőd Tamás és tö rök  

Rezső s ezt a színdarabot a mai világban játszák, e lőadják Budapes
ten. Ebben a színdarabnak nevezett műben szerepel egy Bisi nevű 
tanító, akinek szájából ekként cseppegnek az ékezetes szavak mon
datokká:

A  tanítói pálla  ollan pálla, amillen pálla  nincs több pálla. — 
A fővárosban nagyobb a komfort, kérem; a közlekedés terén is, ké
rem. A  villamoskocsi csak hat krajcár. — És a foló? A Duna foló? 
Európa második folója, mert első foló a Volga feló. — De tájbeli 
szépségekbe szűkölködik, mert, kérem, a Duna foló ollan foló, amil
len feló nincs több foló. — A szerelmi bánat ollan bánat, amillen 
bánat . . . hiszen értjük  már tovább, nemde!?

Hát talán elég már ebből a zagyvalékból! Ernőd—Török urak 
összerakott kettős agyszüleményéből elég lesz ennyi is mutatóba! E k
kora mintából következtetni lehet már az egész darabra. S minden 
józan gondolkodású ember vissza fogja utasítani az ilyen portékát, 
még ha nem is látta  az egészet. Mert, ha rossz a minta, annak egy 
darabja, hát komisz és rossz is az egész. S én megjósolom, hegy az 
a színdarabnak keresztelt valami, nem lesz hosszú életű! Nem él az 
soká! A  szerelembe esett Ernőd—Török szüleménye korcs s mint 
ilyen pusztulni fog. És pusztuljon is! Ami nem kaptafa, az nem 
kaptafa! Aki nem ért a kaszához, az ne nyúljon még a sarlóhoz se! 
Ámbár, nincs teljesen igazam! Mert hát íme: Ernőd—Török ollan író, 
amillen író nincs több író — s én hozzáteszem még mint ez a két 
író! 8 ezzel a csodával már végeztem is.

Hát uraim, író urak! Volna pár  általános szavam is.
Nemde ismerik önök a tejfelt?  Ha azt agyonrázzák nálunk 

falun úgy mondják: megköpülik — kiválik annak terméke: a vaj. A  
köpülés után visszamarad az író, amit mi úgy tanítunk az iskolában, 
hogy kellemes italul szolgál s kivált nyáron: hűsíti az embert.

Jó l tudom, hogy író és iró között ég és föld a különbség. Mert 
az egyik iró kellemes italul szolgál, a másik író meg ollan író, amillen 
író stb. S ez utóbbi nem hogy hűsítené az embert, de egyenest fel
forralja  a vért. Míg az egyik író nemesít, gyönyörködtet, addig a 
másik boszant s a pokolba kívánom.

De hát iparkodom higgadt lenni s nyugodt idegekkel kérdem én 
Ernőd Török író urat:

Ida regényében tényleg úgy beszél az a Bisi tanító, ahogyan 
önök beszélnek egymás közt azalatt, míg gondolataikat kicserélik és 
leírják? Avagy így beszéltek a tanítók akkor, amikor az Ida  regény 
alakjai éltek? Avagy így beszélnek a mai tanítók?

Igazán csodálatos dolog, hogy az írók egymást schse figurázzák 
ki, egymásra nem kennek hülyeségeket, ez csak a falu s benne a pap — 
tanító— jegyző privilégiuma az ö részükről. Azokat kell útón-útfélen 
a gúny tárgyává tenni, hadd  mulasson rajtuk az is tenadta  (nem nép!) 
város! De amikor szónokolni kell, akkor ütik a nagydobot, akkor bar-
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scgnak a falu és város egymásra utaltságáról s ha a szükség úgy k í
vánja, bezzeg parc láznak  a kérges kezű parasztta l!  (Hol a lavor?) Ha 
a népművelésről, a falu fejlesztéséről, annak kultúrá járól ankéteznek, 
akkor előveszik a p ap —tanító— jegyző triumvirátust, mert hát né lkü
lük ugyan beszélhetnének, célt sohse érnének, S különben is, sokan 
mindig csak beszélnek, de ez a három mindig cselekszik!

Nincs a világon semmi olyan, amibe e három közül legalább az 
egyik bele ne folyna. Lehet az politikai, tá rsadalm i vagy országos 
ügy, mihelyt faluról van szó, e három nak ott kell lenni, mert mind
egyik reájuk szorul. S amikor ily kultúrlényneik tekinti őket a politika, 
a társadalom  vagy a haza, akkor akad egy-két ,,ollan író“, aki a tolla 
hegyére veszi a falut, annak vezetőit pellengére állítja, hogy legyen 
min mulatnia a városnak.

H át azt hiszi az az író, hogy falun csak kanászok, csikósok és 
pásztorok élnek? (Magyarságot tanulhatnának  tőlük sokan!) Azt hi
szi az az író, hogy a falu csak kovács- és susztermesterekből áll? Ne 
higyje! Vannak ezek között mesterkováxsok, mesterasztalosok is! Mint 
ahogy az írók között is akad mesteríró, de van ám bőven írómester is! 
S e kettő között óriási a különbség!

Kinőtt már a falu a csizmából! Viselnek ám. ott is cipőt meg ka- 
máslit, bokavédőt, sárcipőt meg hócipőt is. Ne gondolja Ernőd—Török 
úr, hogy a falu örökös céltáblája m arad  a hozzájuk hasonlóan gon
dolkodók szellemi sziporkáinak! Oh nem! Van itt is önérzet s a kéz 
ökölbe szorul! Ne gondolják, hogy a falu csupa groteszk alakokból 
áll! A kad  ez feles számban a városon is! Sőt még az írók között is!

Ne hamisítsák meg a tanító alakját, nem gúnyolni való az. Okos 
és nemes ember, okosan és jellemesen itél, de nevetségessé nem teszi 
még az ellenségét se! Lelkem minden erejével tagadom, hogy akadjon  
köztünk egy Bisi tanító! Tagadom, hogy Gárdonyi gúnyt akart  volna 
űzni csak gondolatban is azokról, akik közé ő is egykor tartozott! Csak 
Ernőd—Török együttes fejében születhetett ilyen vérig bántó sü letlen
ség, csa,k ők tudtak, de azt is csak együttes kínlódással, komponálni 
egy ilyen tökfilkót! H át én, mint falusi tanító, undorral lököm vissza 
ezt a tökfilkó alakot a tanítói hivatás nemes mezejéről a tökfilkó 
gyáros tulajdonába! S egy jó tanácsot is adok. Mint e forgácsnak a 
tanulságát:

— Sokszor nem az a tökfilkó, akiről azt mintázták, hanem az, 
aki azt mintázta! Homo.

Egy felejthetetlen nap.
A  soproni evangélikus és református egyházközségek Sopron v á 

rosában folyó évi március hó 17-én közös ünnepséget rendeztek a 
M agyar P rotestáns Irodalmi Társaság közreműködésével. A magyar 
protestáns egyházak két kimagasló egyénisége és lánglelkü apostola, 
Kapi Béla  dunántúli evangélikus és Ravasz László dr. dunamelléki 
református püspök látogatott el Sopronba s a két magvető kitöröl
hetetlen  nyomokat hagyott a lelkek ugarában.
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Folyóiratunk már célkitűzésénél fogva sem szokott nem szoro
san a tanügy körébe vágó eseményekkel, vagy mozgalmakkal foglal
kozni, — azonban ez alkalommal kivételt teszünk, mert úgy érezzük, 
hogy egyházépítö munkát végzünk akkor, midőn egy pára t lan  lelki 
élményről referálva, kedves kartársainknak módot nyújtunk ahhoz, 
hogy csodálatos szellemi mélységekbe nyerjenek bepillantást.

Ravasz László dr, és Kapi Béla püspökök vasárnap délelőtt egy
házaikat látogatták meg, m ajd  11 órai kezdettel közös istentiszteletet 
tarto ttak  az evangélikus templomban. A  templomot zsúfolásig meg
töltötte a hallgatóság, megjelent a református és evangélikus egyház 
és társadalom minden kiválósága és sok más felekezetű is,

Praeludium után közének következett, m ajd  Kapi Béla evangélikus 
püspök oltári szolgálatot tartott, A  szószéki beszédet Ravasz László dr, 
református püspök m ondotta  és egyházi beszédeinek egyik legszebbi- 
kével emelte a gondviselő Istenhez hallgatóságát. Az evangélikus 
theológusck és az evangélikus tanítóképző növendékeinek egyesített 
kórusa Bauer Á rpád  theológus vezetésével karénekeket adott elő, 
melyet Ravasz püspök gyönyörű imája követett. A  lélekemelő isten
tiszteletet közének és offertorium fejezte be.

Este 6 órakor kezdődött a Kaszinóban a Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság kulturestélye. A  nagy termet zsúfolásig megtöltötte 
a közönség, kiknek soraiban ott láttuk a társadalom  sok kiválóságát, 
mondhatni felekezeti különbség nélkül,

A  műsor Brahms: Szonáta op. 100. A -d u r já t  ad ták  elő A ltdörfer 
Viktor karigazgató és Horváth József zeneiskolai igazgató a közönség 
nagy tetszésétől kísérve.

Kapi Béla evangélikus püspök, a Magyar Protestáns Irodalmi T á r 
saság első alelnöke, lépett pódiumra ezután, aki magasröptű megnyi
tójában ismertette a Protestáns Irodalmi Társaság célját.

Ha a keletkezési évet keressük, — mondotta Kapi püspök fia
talnak találjuk, de sugárzik lelke mélyéről isteni küldetése és csak 
alapszabályokat kapott néhány évvel ezelőtt. Honnan jött a P ro te 
stáns Irodalmi Társaság, hová megy és mit akar?  Jö tt  a dicsőséges 
múltból Bornemisza P é te r  püspök útmutatásából, aki mint elevenné 
vált szobor áll előttünk nagy példaadással. A  Protestáns Irodalmi 
lá rsa ság  á thalad  nyitott lélekkel az egyház szívén, hogy megteljen 
életépítő erőkkel és azután megy a nemzet szíve felé. Amit magából 
kitermel, azt beleépíti a nemzet életébe és kultúrájába. Megy faluról- 
falura, megkopogtatja a házak ablakait, a szívek a j ta já t  és azt mondja: 
itt vagyok, életet hoztam számodra. Ma itt van Sopronban és nincs 
nagyobb öröme, mint hogy kopogtathat a szívek a jta ján . Építeni akar 
és sohasem rombolni, adni akar és sohasem elvenni. Nem negatívu
mokat, hanem pozitívumokat ad. Erős köveket keres, melyeket egy 
közös oltárba, a nemzet ku ltú rá jának  o ltárába akar ja  építeni.

Kapi püspök szívből jövő szavait lelkes taps követte, mely után 
siri csendben Ravasz László dr., a társaság elnöke, lépett a pódiumra.

A művészet élet, — kezdte beszédét a püspök — ma estére for
dítsuk meg és állítsuk azt, hogy az élet művészet. Induljunk ki abból
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a tételből, hogy az élet műalkotás, mely úgy alakul ki, mint a mű
vészeti műtárgy. Ennek is két oldala van, egy belső, misztikus és egy 
külső, tárgyi oldala.

Hogyan keletkezik az inspiráció? A művészi lélek nyugtalanná 
válik, keres valamit és nem tudja, hogy mit. Olyan állapot ez, mint 
a költöző m adaraknál lá tjuk  ősszel. Összegyülekeznek, nyugtalanul 
repülnek, beszélgetnek; szenvednek, hogy szárnyaik vannak. A  mű
vész is szenved, hogy szárnyai vannak. Az embereket is el kell fogja 
valami nyugtalanság, kell, hogy a lélekben fájjon valami és ez kell, 
hogy édes legyen. Homályos sejtelmünk kell tám adjon arról, hogy 
máshol van a mi igazi hazánk és kell, hogy érezzük azt, hogy szár
nyaink vannak, mellyel oda felszállhatunk. Ez a lélek adventje, ami 
nélkül nincs megújulás, ami nélkül isteni tökély nincsen.

Az adventi, fájó léleknek nem segítség a kultúra, a morálnak, az 
erkölcsnek, a szokásoknak kialakult szabályai. A  lélek úgy érzi, hogy 
nincs ezekben élet. Mint ahogy a kotta nem segít a füiemilén, ha nincs 
szívében élet, mint ahogy a fák nem a könyvekből tanulják  a növeke
dés botanikáját. A lélek nyugtalan, azért, hogy keressen és keresse 
meg a műalkotás szárnyait.

A  másik fele megdöbbentő. Abban az imbolygó ködben, melyben 
nyugtalan, egyszerre megszületik az invenció, egy uralkodó gondolat, 
melyről megérzi, hogy az nagyobb, mint ő és az neki a sorsa. A  lélek 
kereső hangulatából ki kell csillanni az örök invenciónak, az isteni 
arcnak, a Jézus-képnek, amint belesugárzik a világba. Az a kép, 
amely a létnek az orcája és a szeme, amelyben a látható és lá th a ta t
lan élet ér össze és mosolyog bele a világba. A  lá thata tlan  világ kö
zéppontja Istennek az arca és nincs addig élet, szépség, megváltás és 
vigasztalás, míg ez a sugárzó arc bele nem néz a lelkekbe.

Hanem a műalkotáshoz sem elég az, hogy a művésznek a lelké
ben felvillanjon az invenció. Hány lélek van, aki meglátja  azt, amit 
alkotni tudna és nem tud hozzáfogni és azután eliobban az invenció, 
visszasuhan a sötétségbe. A rra  van szükség, hogy az a felséges in
venció áthassa a művész lelkét, belemenjen a vérébe és benne legyen 
minden részében, megmámorcsodjon tőle és szenvedélyévé váljon.

így van ez a lelki életben is. A rra  van szükség, hegy a Krisztus 
arca megmámorosítson és uralkodó gondolatunk legyen.

Az életnek felülről, kívülről kell támadnia, amely csak akkor 
következik el, ha megtörténik a megtermékenyülés, ha fogan a lélek; 
amit a theológia ú jjászületésnek nevez. E nélkül nincs keresztyéni 
élet, nincs megújhodás! Az emberi léleknek az a parányi, finom 
pontja, ahová a termékenyítő igének hullania kell, az a hit. Parányi 
kicsi pont, de egyetlen pont. Bárhová özönölhetik ezenkívül, ered
ménye nincs, de ha erre hull, akkor megismétlődik a teremtés.

Az emberi élet legfontosabb pontja az, amit hitnek nevezünk. 
Van a lelkűnknek egy pontja, ahová ráhull ezer és ezer ige és akkor 
minden szívben csoda tám ad és Isten szépsége visszatükröződik. Én 
azt mondom, hogy az a legfölségesebb, hogy a lelkünk fogékony tud 
lenni a hittel.

Já
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Ha a hit m egragadja  a kegyelmet és megtörténik az újjászületés, 
azután következik a nagy harc: a kivitel. Milyen sok akadály t kell 
legyőzni a léleknek, míg a lélek megmozdul. Vannak az életünknek 
sikerei, melynek elmúlnak, elfakulnak, cserben hagynak; így vannak 
a léleknek sikoltásai, tiltakozásai, melyek megölik a kivitelt. Van az 
életünknek tiltakozása isteni invenció győzelme ellen és van a lélek
nek lázadása a formáló Isten akara ta  ellen. Épen úgy, mint a mű
vészetben, ahol van anyag, mely meghal, ha formába akarjuk  önteni. 
Át kell jutnunk ezen a lázadáson, a léleknek visszájáról színére kell 
fordulnia és bánni, bánni, bánni kell tiltakozásunkat.

Ha ezen átmentünk, akkor jön a győzelmes alkotás. A  keresztyén 
élet nem egyéb, mint szakadatlan  engedelmeskedés Krisztus invenció
jának, arcának. Amint az anyag a művész kezében átalakul, úgy a la 
kul át a lélek. Mindegy, hogy megtérésnek nevezzük vagy megdicsőü
lésnek, egy bizonyos, hogy győzelem, áta lakulás az ő képére és h a 
sonlatosságára.

Ha az életet m űalkotásnak nevezzük, ki itt az alkotó? Az ember? 
Kontár dolog volna, ha az ember csinálná meg, sokkal fenségesebb 
az élet, mint az ember a lakíthatná. Az Isten az alkotó, Isten, az ö 
szuverenitása, az ő egyetlensége.

Mi az ember? Egy műtárgy. Az ember szerszám a művész, az 
Isten kezében, mely a matériától a művészetig menő utat teszi meg 
szakadatlan  átalakulással. Nagyobbat nem mondhatunk egy ember
nek, mint azt: szerszám vagy az élő Isten kezében!

Ravasz László dr, püspöknek, Isten remekbe szabott műalkotásá
nak, gyönyörű beszéde után pillanatnyi néma e lragadtatás lett ú rrá  
a rabul e jte tt  lelkeken, m ajd  hatalm as erővel tört ki a taps és percekig 
ünnepelték a magyar protestánsok legkiválóbb szónokát.

Ezután Bach: Gib dich zufrieden und sei stílle és Rheinberger: 
Himnuszát énekelte el az evangélikus egyházközség énekkara, nagy 
tetszés mellett.

M ajd  Maróthy Jenő  író markáns a lak ja  jelent meg a pódiumon, 
aki egy sajátságosán zamatos és eredeti, de amellett irodalmunk fer- 
deségeit ostorozó: ,,Mikor egy írót felfedeznek '1 címen tarto tt  felolva
sással ara to tt  megérdemelt sikert.

Végül A ltdörfer Viktor karigazgató játszotta el Chopin: Polonaise 
A s-dur kompozicióját, a tőle megszokott átérzéssel és kifejező tech
nikával.

A  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kultúrestélyéről átmele
gedett szívvel és fe lejthetetlen lelki a jándékokkal távozott a meg- 
illetődött közönség.

A  kultúrestély u tán  közös vacsora volt a Pannonia üvegtermében, 
melyen résztvett vitéz Simon Elemér dr, főispán, Thurner Mihály dr. 
polgármester, valamint a református és evangélikus társadalom  színe- 
java.

A vacsora u tán  elsőnek Ziermann Lajos evangélikus lelkész, kor- 
jnányfőtanácsos, emelkedett szólásra, aki Istentől megáldott estének
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nevezte a vasárnapi estét, m ajd  szívből jövő közvetlen szavakkal kö
szöntötte Kapi püspök legjobb bará tjá t ,  Ravasz László dr. püspököt, 

Domokos Sándor törvényszéki tanácselnök, a református egyház
község gondnoka, színes szavakkal Kapi Béla püspök főpásztori mű
ködésének nagy eredményeit méltatta.

Sopron város és a Frankenburg Irodalmi Kör nevében Thurner 
Mihály dr, polgármester a M agyar Protestáns Irodalmi Társaság fen
séges céljainak sikerére ürítette  poharát.

A  polgármester hazafias pohárköszöntője után Kapi Béla püspök 
emelkedett szólásra és a baráti szeretet mélyen megható szavaival 
világította meg Ravasz püspök hatalmas egyéniségét.

Kicsoda ő, — tette fel a kérdést Kapi püspök — költő, filo
zófus, esztétikus vagy theológus? Nem tudjuk eldönteni, melyikben 
nagyobb és kiválóbb. Ő nemcsak egyházának és a protestáns egyház
nak, hanem az egész nemzetnek prófétája. Amit nyújt, az a teljesít
mények maximuma és legnagyobb abban is, hogy elhallgat minden 
olyant, ami üszőkké válhat. Meg kell látnunk benne egyházunk h a 
tározott gerincét és vezető emberét, aki mindig a nemzet békességét, 
a testvériséget és a jobb jövendőt szolgálja, akit az Isten tartson meg 
egyházának, egyházunknak és a magyar hazának sokáig,

Kapi Béla püspök bensőséges szavai mélyen megindították Ravasz 
püspököt és miután szerényen elhárította  magától az elismerő sza
vakat, hangja magasabban csendült fel, kifejező arcán valami belső 
pirosság tüzesedett ki és a terem hallgatósága lenyűgöző áhítattal 
ha llgatta  a csordultig telt szívből kiáradó magyar próféciát,

— Vessük fel azt a gondolatot, — szállt a beszéd a püspök ajaká- 
ról — mely olyan régi, mint az ember, hogy amikor egy nép árta tlanul 
ostoroztatik és mártírok sorsára jut, mit akar ezzel Isten? Miért osto
rozta a magyar népet, hiszen nem érdemeltük meg? Mohácsnál ke 
züket tördelték az emberek, hogy miért ad ta  ezt az Isten és később 
is hányszor hangzott fel: miért? Azt kérdezzük az összeomlás után, 
miért kell hcdoznunk a megpróbáltatást, há t ezért halt  meg annyi hű 
magyar katona, hát ezért kellett a szenvedések tornácát végigjárnunk, 
hogy összetörve, kifosztva álljunk és kérdezzük, egy nemzet nagy láng
kérdőjellé válva kérdezze: miért? A  theodieza nemcsak kérdés, h a 
nem felelet is. Próba, vezeklés és a vesszővel azt cselekszi Isten, hogy 
amikor nincs szükség rá, eltöri és oda dobja lábaink elé. Kell legyen 
a modern theodiceának is felelete!

Az első azt mondja: azért, hogy minden magyar szívet mégegy- 
szer fogjon el egy szent elégiiletlenség, minden magyar szív teljék 
meg az elfelejtett igazsággal, hogy mégegyszer olyanokká kell len
nünk, mint amilyenek voltunk. Az elfelejtett igazságot elvette tőlünk 
az Isten és tűzbe dobta, hogy vágyjunk utána. M éltatlanok voltunk 
és rá akar vezetni, hogy méltók legyünk reá.

Nincs nemzedék, mely nagyobb feladat előtt állna, mint a mai. 
Ennek a nemzedéknek és a csonka országnak kell megértenie, hogy 
naggyá csak lelki erők által lehet. Étikai nagyságra kell tö reked
nünk, A  magyar a valóság nemzete, annyit ér a ranya  és annyit ér
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kard ja , amennyi lélek van a nemzetben. Szüksége van búzára, borra, 
betűkre, családokra, írókra, de mindenek felett eszményekre van szük
sége ennek a nemzetnek. Ez a nemzet nem fog megélni, ha nem esz
ményekből táplálkozik. Nem m arad  magyar, ha a magyar nem lesz 
az eszményiség népe.

Van egy nagy hibája a nemzetnek, hogy a magyarban nincs meg 
a kohézió. Olyan a magyar, mint a hegytetőn álló fa, gyönyörűen ki
fejlődik magányosan. De a magyar nem erdő, nem úgy van teremtve, 
hogy lemondjon szétálló gályáiról, ágairól és ha kell, törzséről, hogy 
erdővé legyen.

Kohézió kell a magyar társadalomnak, kövek, melyek összetapad
nak! Nem lesz addig naggyá igazán a magyar, míg minden szívben 
és szemben nem gyűl ki az öröm azért, hogy van még magyar.

Nemzeti történelmünk leggyászosabb korszaka az ország legered
ményesebb korszaka. Nem temetőben járunk, mi a bölcsők népe va 
gyunk. Dobbanjon meg a magyar szívekben ez az érzés: incipitur, 
kezdődik a történelem második felvonása, a dicsőségesebb, amelyben 
a magyar különb lesz, mint eddig volt, mert a magyar erre képes, az 
összes népek között ta lán  a legtöbb erkölcsi erő a magyarban van, 
csak nem tud ja  felhasználni.

Az új történelem első napjain  fényes iniciálé tündöklik, a hű 
séges Sopron, az első magyar öröm. Én Sopron városára és Sopron 
hűséges közönségére ürítem kohoramat,

A  beszéd szépsége megkapta a szíveket és percekig ünnepelték 
a püspököt.

Tervezet.")
Egyházmegyei iskolalátogató tanítókra vonatkozó

szabályzat.
Az egyetemes közgyűlés annak megfontolásával, hogy az egyház 

érdeke kívánja a tanítóknak az egyházi közigazgatásba való minél 
nagycbbmérvű belevonását és az elemi iskolák életének szakemberek 
által való megfigyelését, ezennel elrendeli a következőket:

1. Minden egyházmegye annyi iskolalátogató tanítót választ, ahány
körlelkésze van, és pedig kiváló, egyházias lelkületű nyugalmazott 
tanítók, illetőleg ugyancsak kiváló és egyházias lelkületű, az egyház
megye területén működő tanítók közül, mindig 6 6 évre. A meg
bízás újabb hat évre meghosszabbítható.

2. Az iskolalátogató tanító a körlelkésszel, illetőleg a világiak 
közül választott iskolalátogatóval együtt a körlelkész elnöklete a la tt  
vesz részt az iskolalátogatáson és jelenik meg az évvégi vizsgálato
kon. A  körlelkésznek, mint elnöknek az iskolalátogató tanító a helyet-

") Egyházi hatóságunk a szakfelügyeletre vonatkozó kérelmünket, mint ezen 
tervezetből is meggyőződhetünk, honorálni akarja. Tessék hozzászólni!
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tese. Mint a bizottság többi tagja megfigyeli az iskola egész életét, 
de természetesen a vallásos tanítás és nevelés ellenőrzése és irányí
tása elsősorban a körlelkész, a tanítás és nevelés módszerének meg
figyelése, valamint az iskola felszerelésének kérdése elsősorban az 
iskolalátogató tanító érdeklődésének körébe kerül.

3. Az iskolalátogató tanító a maga észrevételeit bizalmas beszél
getésben közölheti a tanítóval, illetőleg tanítóegyesülettel. Meg
figyeléseinek eredményeit közli a körlelkésszel és résztvesz a jelentés 
elkészítésében, valamint a tanító működésének minősítésében. Ha 
közte és a körlelkész között véleménykülönbség áll elő, külön véle
ményét az egyházmegyei tanfelügyelő, illetőleg alesperes elé te r jesz t
heti és az egyházmegyei iskolabizottságban is e lőadhatja. Épen 
ezért az egyházmegyei iskolabizottságnak és az egyházmegyei köz
gyűlésnek teljes jogú tagja.

4. Az iskolatátogató tanító a tanfelügyelőnek, illetőleg alesperes- 
nek megbízásából — amint ez kívánatos is —  a rendes iskolalátoga
tásokon kívül, de máskor is, egyedül is meglátogathatja az iskolákat. 
Ilyenkor tapasztala tait  bizalmas értekezleten, vagy az alesperes meg
bízásából az iskola elöljáróságának bevonásával is megbeszélheti a 
tanítóegyesülettel. Je lentését ilyenkor kizárólag csak megbízója elé 
terjeszti,

5. Hogy az évvégi vizsgálatokon résztvehessen, sajá t iskolájának 
vizsgálatai az iskolakörzetben lehetőleg legelsőben ta r tandók  meg.

6. Minden iskola tanítója, illetőleg igazgatója köteles az iskolai 
év legelején a tanmenetet, helyi tantervet és órabeosztást beküldeni 
a tanfelügyelőhöz, illetőleg alespereshez, ő az illetékes iskolalátogató 
tanító szakvéleményének meghallgatása után ezeket szeptember hó 
folyamán visszaküldi az iskolák iskolaszéki elnökségei ú tján  a tan í
tóknak, illetőleg igazgatóknak.

7. Az egyházmegye az iskolalátogató tanító tényleges k iadásai
nak méltányos fedezéséről gondoskodik, ha az otthonán kívül te l je 
síti hivatalos kötelességeit,

8. Az egyházkerület elrendelheti azt, ami részben már eddig is 
szokásban volt, hogy az iskolalátogató körlelkész és tanító mellé a 
bizottságba világi tag is választassák. Ez résztvesz az iskola műkö
désének megfigyelésében, de az iskola, illetőleg a tanító m unkájá 
nak minősítését a bizottság lelkész- és tanító tagja  á llap ítja  meg.

Mágócsy-Dietz Sándor  s. k., az egyet, tanügyi biz. elnöke, 
Dr. Szigeihy Lajos s. k., az egyet, tanügyi biz. előadója.

A nyíregyházi ág. h. ev. iskolák története.
Az 1887. évben ta lá ljuk  a közegészségügy legszigorúbb ellenőr

zését, midőn Baruch Mór dr., a közegészségügyi bizottság elnöke, a 
himlőoltást ellenőrizendő, utasította  az igazgatót, hogy a be nem ol
tott tanulókat ne vegye föl, hanem ezek névjegyzékét ad ja  át további 
íntézkdés végett a tanügyi tanácshoz.
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Ez évben intézkedett az egyháztanács — az igazgató sürgetése 
folytán — aziránt, hogy az orgonista énekvezérek hiványuk szerint a 
felsőbb osztályokban  2—2 órán át tanítsák az éneket. Egyidejűleg 
utasítva lettek az énekvezérek az énektanítás anyagának célszerűbb 
kiválasztására. A  tanítói kör rendkívüli tagjai lettek az énekvezérek 
és Bartholomeidesz lelkész.

Mint örvendetes tény említtetik, hogy ez évben és -ettől az időtől 
kezdve a szupphkansok elszállásolását levették a tanítók vállairól.

A  szünidőt  imigyen szabályozták az 1887. év január 8-án tarto tt 
iskolaszéki gyűlésen: karácsony 10 nap, húsvét 7 nap, pünkösd 3 nap, 
szüret 7 nap (a tengeritörés miatt), a téli vizsga után megmaradt az 
1881 óta megszabott 1 nap. ‘Értesítőt 200 példányban rendeltek, 
melyből egy példány a múzeumnak is jutott.

Az ezévi március 21. iskclaszéki gyűlés határozata  értelmében 
(3, pont) a második félévi tantárgyak sikeresebb végzése céljából a 
tanulók csak a második félévi tananyagból vizsgáztatnak.

A  kerület va llástantervét ekkor tárgyalták  s rám utattak  egyidejű
leg a tan- és vezérkönyv elégtelenségére, amely nélkül az új tanterv 
keresztülvihetetlen, tehát kérik a régi szerint való haladást. Ennek 
eredménye lett, hogy a következő évben a vezérkönyv pályázati fel
tételének megadásával bízattak meg. Ugyanekkor küldött Zelenka  
45 darab könyvet megbírálás végett.

Eltiltott tankönyvek, taneszközök, alkotmányellenes tan- vagy 
segédkönyvek sohasem alkalmaztattak.

Házi fegyelem minden időben, ha erre szükség volt, a lkalm azta
tott, de súlyos vagy könnyű testi sértés sohasem történt s így a btk. 
313. §-a szerint bűnvádi úton felelősségre sohasem vonatott egy ta 
nító sem. A tanítás mindig énekkel kezdődött (1. Farbaky  1877, évi 
körlevelét).

1888-ban a tanítók az egyházi adó elengedését kérték, de ezen 
kérelmüket visszavonták.

Ezen iskolánál még egy külön tanterem is volt a fiúk számára, 
mely az 1872— 73. tanévben nyílt meg és először tanított benne Flen- 
tész Endre, m ajd  Bcczkó Lajos. Lakásukat az egyház fizette.

Fleniész  tanulmányait szülőhelyén, Köviben kezdte, Jolsván, 
Iglón, Rozsnyón folytatta s a késmárki lyceum VIII. osztályát vé
gezte. Tanulmányai végeztével a ty ja  mellett Köviben segédtanítósko- 
dott, majd a íelsölövői tanítóképzőbe ment, ahol oklevelet nyert és 
a ty ja  helyére került. Köviből Kúntapclcára, m ajd  a pádári iskolába 
ment. Torokbaja miatt leköszönvén a tanítói állásról, Rimaszombat
ban zenetanító leit, majd ismét tanítói állást vállalt Nyíregyházán, 
ahol ideiglenes minőségben lett alkalmazva s a IV. fiúosztály vezeté
sével bízatott meg. De tíz hónap múlva Jolsvára  távozott, ahol az 
alsó elemi osztály rendes tanítójául választatott meg.

Utódja Boczkó Lajos volt, aki Rákos (Gömör vm.) községben 
született, ott végezte az elemi hat osztályt és Rozsnyón a középiskola 
nyolc osztályát, 1871-ben a losonci állami tanítóképzőben a magyar 
és tót nyelv tanítására  képesítést nyert. Két évi nevelősködés után
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Szécsényben lett segédtanító. 1872-ben Nyíregyházára választato tt 
meg Nagy Sámuel tanító mellé.

Hetedik, felvégi isikola, épült 1835-ben, házszám 641. Ezen iskola 
a Körte-utcában a jelenlegi iskola átellenében volt, de alkalm atlan 
volta miatt eladatott és a jelenlegi iskola két po r tá ja  vétetett meg,

A  Körte-utcai iskola első tanítója Mihalyik Mátyás  volt, aki a 
templom melletti 1541. számú iskolából jött ide és tanított 1835—43-ig. 
1835-ben az evangélikus kerületi gyűlés ezen iskolában tartatott,

Mihalyik utóda Budák  György  lett, aki 1843-tól 1877-ig tanított 
a nép által Hudák-íéle iskolának nevezett Körte-utcai iskolában, 
Eíudák 1805-ben Nyíregyházán született és itt kezdte tanulmányait. 
1820-ban Eperjesen tanulta  a syntaxist, ékesszólást, bölcselkedést és 
hittudományt. Az 1825—26. tanévben Tregjár segédje lett. 1827-ben 
ismét Eperjesre  ment tanulmányait folytatni. Tapaszta lás  szerzés vé
gett több vármegyét bejárt, m ajd  a kúnhalasi és szabadkai gazdaság
ban vállalt hivatalt. Hosszas betegsége miatt az öt évi gazdálkodás 
után Geszterédre ment és az ottani telepítvényesek tapító ja  lett. In 
nen Nyíregyházára jött, ahol kilencedfél esztendeig dolgozott a jegy
zői és gazdasági hivatalban. 1841-ben ismét gazdasági hivatalnok lett 
a beregmegyei Surány községben. 1843-ban a nyíregyházi egyháznál 
nyert tanítói alkalmazást a felvégi iskolában.

Nemes szívű tanító volt, aki — miután gyermeke nem volt — több 
árva gyermeket nevelt fel. 1853-ban lett csak véglegesítve tanítói hi
vatalában. 1862-ben az iskolai ,,példánygyümölcsöskert“ elnökévé lett 
választva. 1873-ban a presbyteri ranggal tiszteltetett  meg és a Zsedé- 
nyí-féle 50 pengőforintnyi jutalomdíjban részesült. 1874-ben a gyü- 
mclcsöskertben a tantestület összes tagjaival oltást rendezett, amely 
alkalommal a közönség a fanemesítésben útm utatást  nyert.

Utódja Ruhmann A ndor  lett, akinek éle tra jzát Kemény Péter  
írta meg.

Ruhmann Andor Németlipcsén (Liptó vm.) 1855 október 13-án 
született. Szüleit a mély és öntudatos vallásosság, takarékosság és 
munkaszeretet jellemezte. Nem ültek asztalhoz, nem múlt el étkezés 
ének és ima nélkül. E három jellemvonást hozta a szülői házból s e 
három jellemvonás megmaradt egyéniségén mindvégig.

Elemi ismereteit szülővárosában szerezte, gimnáziumi tanulm á
nyait Turócszentmártonban és Késmárkon folytatta. 1872-ben a lo
sonci állami tanítóképző növendéke lett, ahol kivételesen 1875-ben 
tanítói képesítést nyert. Első állomáshelye Diósgyőr volt, honnan 
1876-ban Nyíregyházára jött. A III. leányosztály után az I.— II. oszt. 
bízatott reá ideiglenes minőségben. 1877-ben rendes tanítóvá válasz
tották és a IV. fiúosztály vezetését bízták reá. Ezt az osztályt vezette 
1921-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1903-ban az iskola igazgatója lett, mely 
tisztséget ugyancsak 1921-ig viselte. Igazgatósága a la tt  1906-ban négy 
és 1909-ben egyszerre hét tanyai állást szervezett. 1879 augusztus hó 
18-án lépett házasságra Dillinberger Adéllal. Házasságukból Ruhmann 
Jenő  dr. soproni főgimn. tanár, Ruhmann Béla, Nyíregyháza r. t. város
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volt főszámvevője, Ruhmann Emil dr. ni. kir, kúriai tanácsjegyző és 
Ruhrnann Kornél dr, orvos származott.

Ezen legutóbbi ada t  bem utatja  Ruhmann Andort mint embert, 
mint mintaapát. Nem cikkezett, gyűléseken nem szónokolt pedagógiai 
tételekről, de öt tekintélyes, derék embert nevelt a hazának. Hogy 
családját illő módon neveltethesse, volt idő, amikor még este 9 óráig 
is tanított. Dolgozott csendben, hang és panasz nélkül, mert a munka 
neki lelki szükséglet volt. Dolgozott, mert családjá t imádásig szerette, 
érte gyönyörűséggel fáradozott. A  feleség szó nála nemcsak szó, de 
tökéletes fogalom, lelkének igazán fele, életének osztályosa, lelkének 
jóságos angyala. Ez volt egyedüli szerencséje, a többi, amije csak 
van, már nem a szerencse ajándéka, ezek már mind munkás, takaré
kos életének eredményei.

Mint tanító még idősebb korában is a haladás elvét vallotta. Nem 
m aradt le a színvonalról, sőt osztálya mintaosztály volt. Számtan volt 
kedvenc tárgya nemcsak saját magának, de osztályának is. A  rideg 
számokat bevonta lelkének meleg színével, a szeretettel s a gyermek
sereg megbabonázva számolt örömmel, számolt gyönyörrel. A  számok
nak feltétlen ura volt ő s azok mint rabszolgák engedelmeskedtek neki. 
Minden áldásos intézkedést, amelyeket tanítótársai javára létrehozott, 
számjegyekkel hozta létre.

Minden indítványa, előterjesztése egy-egy tökéletes egyenlet, 
melynek minden tagja számtani pontossággal állta, a helyét. Ruhmann 
A ndor terveiben számtani tévedés, váratlan összeomlás ismeretlen fo
galom volt. Az ő előjegyzései nap tára  pontosságban vetekedett a leg
tökéletesebb kronométerrel. Igazgatói irodája mintairoda volt. Ez 
volt mint igazgató.

Iskoláján kívül tanított az iparostanonciskolában, kereskedő- 
tanonciskolában, mely utóbbinak egyúttal szervezője, igazgatója is volt. 
Ezen. iskolát olyan színvonalra emelte, hogy több nagyobb város ta 
nonciskolájának a nyíregyházit vették mintául.

1916-ban negyvenéves működésének jubileumán nevének megörö
kítésére az egyházközség 500 koronás a lapítványt tett, mely alapítvány 
kamatait a IV. osztályban a számtanban legkiválóbb tanuló kapja.

1918-ban a Wodiáner-alapból 500 koronás jutalomban részesíti a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium.

Pénztárosa volt kezdettől végéig a Nyíregyházi Tanítói Önsegélyző 
Egyesületnek, a Szabclcsvármegyei Általános Tanítóegyesületnek, a 
Tiszavidéki Egyházmegyének és a Tiszai Egyházkerületnek. T isztelet
beli tagja a Kereskedő Ifjak Egyesületének, a Szabolcsvármegyei Á l
talános Tanítóegyesületnek és a Tiszai Egyházkerületi Tanítóegyesü
letnek. És még ma is tényleges igazgatója a nyíregyházi Iparostanonc- 
Otthonnak.

Ma, 74 éves korában, 50 éves házassági évfordulóján, szemüveg 
nélkül, piros arccal, jókedéllyel, egyenes tartással jár közöttünk, min
dig érdeklődve az újabb vívmányok és kérdések iránt.

Csodálatok frissességének forrása az ,,életbölcseség“.
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Vegyes közlemények. •
Gárdonyi Gáza életrajza.

Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság az 1924. decem
ber hó 29-én tarto tt ülésén elhatározta, hogy pá lyad íja t  tűz ki G á r 
donyi Géza éle tra jzának  megírására. A  pá lyad íja t  két millió koroná
ban állapította  meg azzal, hogy azt az abszolút becsű munka szerző
jének ad ja  ki. A kiküldött biráló bizottság, melyben az író fia, Gár
donyi Józse f dr., is helyet foglalt, közösen megállapodott, hogy csak 
azt a pályam unkát fcgja komoly figyelemre méltatni, melyben az 
é letrajzi adatok a nagy íróhoz méltóan vannak összeolvasztva az 
esztétikai elemzéssel. Ezt a kívánalmat ,,Csak a teste“ jeligéjű pá lya
munka szerzője közelítette meg, aki egyébként is komoly elmélyedés
sel és Gárdonyi iránt való rajongással írta meg művét. A bírála t  
veleje abban kulminál, hogy a jelzett jeligéjű éle tra jz  úttörő munka, 
Azért  a biráló bizottság egyhangúlag ennek a szerzőnek javasolja a 
pályadíj kiadását. A  jeligés levél 1926. február 2-án felbontatván, 
kitűnt, hogy a pá lyad íja t  megnyert életrajz írója Váth János  ba la ton
almádii állami isk. igazgató, ismert nevű szépirodalmi író, a Balaton- 
kultusz lelkes terjesztője.

A  kitűzött határidőig beérkezett hat, ezek közül egy dicséretet, 
négy pedig elismerést kapott.

A  Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság maga óhajto tta  volna ki
adni a pályadíjas életrajzot, de ,.anyagi hiányok m ia tt“' úgy ha tá ro 
zott, hogy a szerző szabad rendelkezésére bocsátja a társaság tu la j 
donát képező pályamunkát.

A  Szombathelyen megjelenő ,,Dunántúli Tanítók L a p ja “ szer
kesztője, a kongruens írótárs, Finta Sándor, tudomást vevén arról, 
hogy a pályamunkával Váth János szabadon rendelkezik, a ján la to t 
tett a szerzőnek, hogy a nagysikerű éle tra jzot a Dunántúli Tanítok  
Lapja Könyvtára  című sorozatos vállalat hasábjain, a lap költségén 
megjelenteti. így jutott el az írott betűtől az é le tra jz  a nyomtatásig, 
mint a jelzett könyvtár 3. száma. Ez a nemes gesztus kétségkívül 
anyagi áldozatot jelent az illető lap részéről. A  lap szerkesztősége 
azonban nem a terhet, hanem a célt nézte s a magyar tanítóság be
csületét akarta előtérbe állítani, amikor a legnagyobb író-tanítónak, 
Gárdonyi Gézának életra jzát közkinccsé tette.

A  mű megszerzését minden iitterátus magyarnak és Gárdonyi 
müveiben gyönyörködni tudó olvasónak a legmelegebben ajánljuk. 
Nem.csak bepillantást nyerhetnek ebből a ,,látha'tatlan ember  ‘ lelki
világába, de olvasásával rendkívüli élvezetet is szerezhetnek maguk
nak. — A művet az iránta érdeklődők a szerzőnél, Balatonalm ádi
ban 80 fillérért megszerezhetik. Benedek  Vince.

A  magyar helyesírás rendszeres tanításának módszere. ír ta :  
Dezső Lipót vezető tanfelügyelő (Szombathely). Egy hézagpótló m ű
vel gazdagította tankönyvirodalmunkat az illusztris szerző. Az új
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tanterv nehéz feladatok elé á llítja  a tanítót, Akik a régi ,,Lehr- 
schule ’-ra (tanulási iskolára) felesküdtek, sok tekintetben érte lm etle
nül és jó magukkal tehetetlenül szemlélik a dolgok folyását. A  gyer
mekek öntevékenységre való szoktatása, a közös munkában egész lé
lekkel való résztvevőse, ma a cél. Nem a mechanikus, hanem a tu
datos munka végzése, annak a munkának, amely szinte kikivánkozik 
a gyermekből, mely ösztönzi, tevékenységre készteti; ennek a k iter
melése és kiváltása a legszebb feladata, a lélektani elemzésben kissé 
jártas, modern tanítónak. Az új tanterv a régi hagyományokkal sza
kított és merész újításaival — melyek eleinte megdöbbentőleg ha
tottak — széles perspektívát nyitott a változott viszonyokhoz a lka l
mazkodó tanügyünknek. Az élet követelményeihez szabja az új tan 
terv az egyes tantárgyak tanításának  irányát is. Lüktető, eleven éle
tet kíván az iskolába bevezetni. Megszűnik a száraz ismeretek össze
hordása és csakis a gyakorlati életre készít elő. Egyik fő fe lada ta - 
az iskolának, a magyar nyelv és helyesírás sikeres tanítása. Általános 
a panasz, hogy ezt a tárgyat nem tudtuk eredménnyel tanítani. G yer
mekeink nem tanultak meg helyesen írni, mert nyelvtani elemzéssel 
és szabályokkal agyontraktáltuk őket, de a helyesírás elsajá tításának 
a módjához nem értettünk. Ezen a bajon kíván segíteni Dezső Lipót 
tanfelügyelő és meg vagyunk győződve, hogy mindazok, akik könyvét 
kellő elmélyedéssel tanulmányozzák, irányítását követik, megkönnyeb
bült sóhajjal fogják tapasztalni, hogy olyan eszköz áll rendelkezé
sükre, mellyel minden akadály t játszi könnyedséggel elháríthatnak. 
Nem tudományos fejtegetésekkel bizonyítgat a szerző, hanem gyakor
lati alapon ismerteti a  kérdést. Leszáll a gyermek leikéhez és a szá
raz nyelvtani fogalmakat, formákat oly érthetővé és felfoghatóvá te 
szi, hogy azok elsajátí tása  s a helyesírásnál való alkalmazása külö
nösebb gondot, nehézséget nem okoz. Egészen új csapáson halad. 
Szenzációs ta lá lm ánya a betűfüzet és a nyelvtani szedöfüzet.  Az 
első a tanult szavak képeinek szemléltetésére és gyorsabb elsa já tí
tására  nagyon alkalmas. A második olyan szemléltető eszköz, mely 
könnyűvé teszi a helyesíráshoz szükséges nyelvtani szabályok meg
értését. A  két segédeszköz használatához, valamint a helyesírás gya
korlásához szükséges példákat, szemelvényeket szerző a könyv II. ré 
szében állította össze. Annyira természetesen, egyszerűen, könnyen 
érthetően vezeti szerző a tanítót módszerének igazságaira, hogy szinte 
Kolumbusz tojásaként hatnak. Igen, érezzük, ezt m ár mind tudtuk 
volna, ha előbb megmutatták volna. Ezen egyedülálló és a helyes
írás misztériumába biztos sikerrel bevezető tankönyv szerzőnél ren 
delhető meg 3 pengőért. Minden kartárs  és iskola siessen annak mi
előbbi megszerzésére!

Képesítési potlé\k és korpotiók. A  tanítóságnak egy régi szerzett 
joga volt az ötödéves korpótlék. Ez azonban megszűnt, amikor az új 
s tá tuszrendezéskcr minket is fizetési osztályokba soroztak. Ez a kor- 
pótlék úgyszólván speciális tartozéka volt a tanítói állásnak és igaz
ságos is volt annyiban, amennyiben minden mellőzést, hátravetést ki-
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zárt és automatikusan növelte a tanító évi jövedelmét. Ez az ö töd
éves korpótlék á th idalta  némileg azt a fizetésbeli különbséget, amely 
akkor is az állami tisztviselő és tanító járandóságai közt fennállott. 
Évtizedes harcot vívunk az egyenjogúság eszméjéért és minden tö rek
vésünk odairányúl, hegy a velünk egyenrangú kvalifikációval bíró 
tisztviselői karra l  egyenlő elbánásban is részesüljünk. Küzdelmeink 
meddők m aradtak, de a. harcot a győzelem biztos kivívásáig feladnunk 
nem szabad. Kell az igazságnak, a belátásnak egyszer d iadalm as
kodni s ennek reményében ostromoljuk ú jra  meg ú jra  a velünk és 
kívánságainkkal szembehelyezkedő frontot. — A bíróságnál külön 
pótlékkal honorálja  az állam a magasabb képesítést. Ezt fontos szerv
nek tekinti azért, mert a becsület, vagyon, élet felett Ítélkezik, K i
látásba helyezte a közoktatásügyi kormány a tanárságnál is, mert a 
többi tisztviselő m unkájától eltérő, más lelkiséget kívánó munkát dí
jazni akarja. Rendben van. De miért nem gondol ugyanakkor a sor
sunkat intéző magas kormányzat mireánk, népnevelőkre is? Vájjon 
melyik más foglalkozási ágnak a m unkája  ér fel a mienkhez je len tő
ség tekintetében? A  nemzet, az egyház fundam entum át építjük, vi
rágos kertjé t  gondozzuk, jövöjén dolgozunk. Melyik társadalm i osz
tály, melyik kar  számíthatna tehát végzett munkája  felértékelésében 
nagyobb elismerésre, mint mi? Nekünk tanítóknak nemcsak ugyan
olyan elbánás, kedvezmény, fizetés jár, mint a velünk egyenlő képe
sítéssel és tanulmányi végzettséggel bíró tisztviselőknek, hanem te 
kintettel m unkánknak összehasonlítlanúl nagyobb fontosságára és é r 
tékére, külön elbírálásban és elismerésben is kellene részesednünk. 
Lélek- és idegölő, valóban önfeláldozó munkánkat azért külön ko r
pótlékkal kellene megjutalmazni. Az emberfeletti munkában felőrlő
dött testi és lelki erőknek felújításához a tanítóságnak módot kell 
adni. A  fizetésen kívül járó ötödéves pótlék szolgálná ezt a célt.

Vajha meghallgatta tásra  találnánk! Istenem, mennyi á ldás fa 
kadna ebből a bölcs intézkedésből! M ekkora hasznát lá tná ennek a 
nemzet és az egyház egyaránt!

Csakhogy — halljuk az ellenvetést — az államkincstár ezt az 
újabb teherté te lt  nem bírja.

Dehogy is nem! Csak szüntessük be annak, a magát magyarnak 
sohasem valló 281 m agasrangú katonatisztnek és 127 tisztiözvegynek 
nyugdíját és kegydíjá t (akik közül 224 Bécsben él és költi el] — és 
akkor mindjárt jut több a mi nyomorgó nyugdíjasainknak is — jut 
korpótlékra is!

Országos vezetó]kékző tanfolyam, 1929. március hó 4-től 8-ig 
Budapesten,

,,M indnyájan egyek legyetek az Úrban.“ A  ,,K. I, E .“-nek ezen 
krisztusi igéje hívta össze és kovácsolta eggyé ama 130 főnyi tá r s a 
ságot, mely felzarándokolt, hogy keresztyén hittel s az ifjúság iránti 
szeretettel megtelve, hivatott vezetőként hagyja el a tanfolyamot. 
Református, evangélikus, tanító, lelkész, főiskolás és földmívesifjak 
testvéri szeretettel hallgatták  az előadások jól megválasztott sorozatát.
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Mit mond nekünk e három betű: K. I. E.? A  Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület egy társaságba gyűjti azokat az ifjakat, akik Jézus Krisztust 
Megváltójuknak és Istenüknek tekintvén, a Szentírások szerint az Ő 
tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; együttesen akarnak 
munkálkodni M esterük országának az ifjúság között való terjesztésé
ben s m unkáját Lukács II, 52 a lapján  az ú. n. négyesprogramm érte l
mében végzi, amely szerint értelmi, testi, lelki és a keresztyén szol
gálatra  való szociális kiműveléssel igyekszik fiatalembereket a fent 
vázolt keretek között Jézushoz vezetni.

E programm megvalósítása szabta meg a tanfolyam anyagát, mely 
jelmondatúl ezt választotta: if jakat ifjak által. Három gondolatkör
ben mozogtak az előadások: 1. az önismerésre irányuló; 2. az én és 
Jézus közti viszonyra; 3. a gyakorlati K. I. E. munkára irányuló 
előadások. Az előadások középpontjában a két illusztris amerikai 
K. I. E. titkár, Strong és Sitters urak állottak, akiknek vállain nyu 
godott az előadások javarésze. Az előadások sokaságából hadd r a 
gadjak ki néhányat, — legalább cím szerint: 1. A  fiú lélektana,- a 
fiatalember lélektana, ifjúságunk problémái, a vezető stb. 2. Jézus 
és én, az ifjúság és a biblia (Kapi Béla), a bibiiás magyar ifjúsági 
munka fontossága, hit és élet, küldetésünk stb. 3. Munkánk célja és 
programmja, ismeretterjesztő munkánk iránya, szórakozás a K. I. E.- 
ben, a heti összejövetel, mintaösszejövetel stb.

Amikor eljött e közös imádkozás és búcsúzás órája, akkor lélek
emelő felszólalásck és vallomások tettek tanúbizonyságot a tanfolyam 
bö magvetéséről. Bizonyságtételek hangzottak el arról, hogy a tes t
véri közösség Jézus Krisztusban, a biblia tanulmányozása, az elő
adások, a közös ima és éneklés miként vezetett el az Úr trónja elé, 
ahol minden szolgája királlyá koronáztatik. Az Üllői-úti evang ora
tórium a 72 község képviselői számára isteni sziget volt a zajos fő
városban, melytől könnyek között búcsúztunk magvetésre. M. A.

A  vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Lajos magyarkeresz
túri ny. igazgató-tanítónak áldásdús működéséért legmagasabb elis
merését fejezte ki, — amihez szívből gratulálunk.

Kaldy József,  veszprémvarsányi igazgató-tanítót súlyos csapás 
érte. Hűséges élettársa, családi körének szemfénye, hosszú, kínos 
szenvedés után boldog házasságának 27., életének 45. évében elhunyt. 
Őszinte, meleg részvéttel osztozkodunk porbasújto tt kedves k a r tá r 
sunknak nagy fájdalmában.

Egy hozzánk küldött levélben olvassuk a következőket:
Nem tudná Kedves Szerkesztő Úr nekem megmondani, hogy ki

csoda, micsoda is az ig. tanító? A  tanítóságnak talán egy speciális 
fa jtá ja?  Ha így írnák: ág. tanító, — akkor ágostai tanítónak olvas
nám. Vagy ta lán  azt jelenti: igaz tanító? Nem találom értelmét se
hogyan sem, -— mert ilyen elfogadott rövidítés tudtommal nincsen. 
Vagy talán igazgatót jelent és csupa szerénységből nem írjuk ki, vagy
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szegye]jük talán, hogy igazgatónak címeznek? Eszébe jutna-e más 
branzsbelinek megcsonkítani a magasabb rangjelzést? Hát akkor mi
ért  tiltakozunk épen mi ellene, akik annyit panaszkodunk, hogy a 
társadalom  fukaron méri a nekünk járó tiszteletet? stb.

Erre  csak azt válaszolhatjuk:
A tanítói címnél szerintünk szebb nincsen, de ha kitüntetésnek 

vesszük azt, hogy valaki ,,primus inter p a re s“, — miért kelljen  ezt a 
véka alá re jteni?  Tehát ne rövidítsük az igazgatói címet, hanem ír
juk, ahogy dukál: igazgató-tanító. A  szerénység igen szép erény, de 
tú lhajtva  m ár nem az. Talán azért mondta a német költőfejedelem, 
is: ,,Nur Lumpen sind bescheiden.“

A  III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus  határozatait  kinyomaíták 
s azok a nyomda- és portóköltség, 2‘20 pengő előzetes beküldése elle
nében Tóth Árpád  kongr. pénztárosnál (Budapest, VIII., P rá te r-u tca  
59/c II. 27) kaphatók.

A  ,,Federation Internationale Associations D Insti tu teurs" , vagyis 
a ,,Tanítóegyesületek Nemzetközi Szövetsége“ folyó évi április hó 6-,
7., 8-, 9- és 10-én Bellinzonában  (Svájcban) kongresszusra gyűlt össze. 
Ennek a szövetségnek 543.000 tanítótagja  van. Ebben Németország
150.000, Anglia 128.000, Bulgária 12.000, Dánia 12.000, Esztország3800, 
Franciaország 78.000, Hollandia 12.100, India 1500, Litvánia 4100, 
Lengyelország 45.000, Románia 10.000, Svédország 22.400, Svájc 
13.C00, Csehszlovákia 37.500 és Jugoszlávia 13.000 taggal van kép
viselve. — A kongresszus öt napra  összeállított hatalm as programm- 
jából különösen négy pontot emelünk ki: 1. A z  anyagi kérdés. H a tá 
rozat: Olyan fizetést kell a tanítónak adni, mely gondtalan ekziszten- 
ciát biztosít neki és mellékkeresetre nem kényszeríti. 2. Tanítóképzés.  
A  tanítóságnak olyan képzésben kell részesülnie, amely az egyetem 
kapúit kinyitja  előtte. 3. A z  iskola és a népek Ikiengesztelődése. A  
könyvekből minden gyűlöletet és háborúra  úszító közleményt ki kell 
küszöbölni. 4. Iskola, egyház és állam. Igen érdekes a viszonynak 
meghatározása és a határvonalak kijelölése. — Kár, hogy a magyar 
tanítóság még nem kapcsolódott bele ebbe a világszervezetbe. Nagyot 
lendítene az a tan- és sa já t  ügyünkön is!

Egyesületi élet.
A  Győri Egyházmegyei Euang. Tanítóegyesület  1928. évi szep

tember hó 29-én ta rto tta  meg Győrött rendes évi közgyűlését. A  
tagokon kívül, akik m ajdnem  teljes számban jelentek meg, résztvett 
még a gyűlésen Pálm ai Lajos íb. esperes, Németh K ároly  esperes, 
Turóczy Zoltán lelkész, Boldís Dezső dr. és Ringbauer Károly  tan- 
felügyelők, nagyegyházasi Miklós Mihály a győri gyülekezet felügye
lője és Csizmadia Ferenc nyug. tanító.
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A templomban tarto tt istentisztelet után a jelenlévők a Szeretet- 
ház dísztermébe vonultak, ahol Magyar István  iigyv. alelnök lendü
letes beszédben megnyitotta a közgyűlést. Szívhez szóló szép szavak
ban mélta tta  a tisztségéről lemondott elnöknek, Kiss Lajosnak é rde
meit, aki példaképe az önzetlen, igazi néptanítónak. Kiss Lajos ta 
nítói ténykedése ékes bizonysága annak, mikép lesz a tanító úgy az 
iskolában, mint a társadalom ban környezetének valódi boldogítója, 
egyházának és hazá jának  igazi építője. Mint elnök hűséges figyelője 
és munkása a tanítói mozgalmaknak. Szerény, megértő kartárs  m a
rad t  mindig és készséges tanácsadó, de ha a tanítóért, a tanítói munka 
megbecsüléséért síkra kellett szállani, akkor is ott volt ő és érces, ön
érzetes hangján a legerélyesebb tiltakozással védte kartársait min
denkivel szemben,

A  közgyűlés Kiss Lajos elnök elévülhetetlen érdemeit jegyző
könyvben örökítette meg és soha el nem múló hálá járól és szereteté- 
ről biztosította.

Ezen ünnepélyes aktus u tán  Kristóf Kálmán, csikvándi kartárs, 
gyakorlati tanítást mutatott be a győri elemi iskola V. osztályának 
növendékeivel a fogalmazás köréből. Tétel: ,,Hogyan lesz a dióból 
a sz ta l?“

A közgyűlés a gondosan kidolgozott és a módszeres e ljárás fo
kozatainak szemléletes kidomborításával bemutatott tanításért Kristóf 
Kálmán kartá rsnak  elismerését és köszönetét fejezte ki.

Ezután Magyar István  iigyv, alelnök nagy gonddal szerkesztett 
évi jelentését terjesztette  elő, melynek kapcsán megemlékezett min
den nevezetesebb momentumról. — Beszámolt a Tanügyi Kongresszus 
lefolyásáról, az ott elfogadott határozatokról, a tanügyi kiállításról, 
országos egyesületünk választmányának 1928. évi március hó 21-én 
tarto tt  üléséről, az üdülőház létesítéséről, a pénz előteremtésének 
nehézségeiről, az annuitás megadásáról, mélt. és főt. Kapi Béla püs
pök és Mesterházy Ernő dr. egyházkerületi felügyelő uraknak segély- 
nyújtásáról és az üdülőházban nyert impresszióiról, ahol személye
sen győződött meg arról, hogy a sajá t otthonukban igen jól érzik 
magukat kartársaínk. — Fájdalom m al tölti el azonban, hogy Krug 
Lajos elnököt nagy munkája  közben támadás érte; javasolja azért, 
hogy Krug Lajos elnöknek az evang. tanítóság egyetemességeért ki
fejtett önzetlen fáradozását a közgyűlés bizalmával és hálájával kö
szönje meg. A  közgyűlés egyhangú határozattal hozzájárul és ezzel 
kapcsolatban őszinte részvétét is fejezi ki az országos elnököt ért 
súlyos gyásza alkalmával. — Az elnöki jelentéssel kapcsolatban a 
közgyűlés a következő határozatokat hozta:

Felhívja az egyesület tagjait, hogy az egyházmegyei közgyűlés 
határozata  értelmében a folyó 1928—29. tanévben a tanterv  ,,B“ évi 
anyagát dolgozzák fel; továbbá, hogy az egyházmegye által kiadandó 
Értesítő könyvecskéket iskoláikban vezessék be,

A hősi halottakról való szokásos megemlékezés után a Hősök 
Emlékalapítványának ezéví kamatait, 33 P 72 f-t, Pödör Sándor hősi 
halált halt kartárs  árváinak — mint egyedüli jogosultaknak — 
ítéli oda.
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Sajnála tta l  veszi tudomásul nt. Pálmai Lajos tb. esperes úrnak, 
valamint Sqss Józse f  mórichídai és vitéz Egyed Lajos szabadhegyi 
tanító társak nyugalombavonulását, úgyszintén Szabó A ladár  felpéci 
tanítótestvérnek az egyházmegyéből való eltávozását és érdemeiket 
jegyzőkönyvben örökíti meg; örömmel üdvözli a közgyűlés az egye
sület új tagjait: Orbán Anna malomsoki, Zacher Lajos győri, Szarka 
Ferenc felpéci és Szabó Elek győrszabadhegyi kartársakat.

Garan Józse f  ménfői kartárs  a K api—Papp-féle olvasó- és ta n 
könyvek használhatóságáról ta r t  értekezést, mellyel kapcsolatban a 
közgyűlés a következő határozatokat hozza:

1. A  közgyűlés a K api—Papp-féle  olvasó- és tankönyveket 
az új tanterv kívánalmainak megfelelő könyveknek és iskoláink
ban a sikeres és eredményes használa tra  — a mostani formában 
is alkalmasnak tartja . Különösen kiemeli az V.—VI. oszt, olvasó
könyvét, mely magas színvonalú, szivet-lelket gyönyörködtető o l
vasmányaival elsőrangú.

2. A  III. és IV. oszt. könyvekből a „Bibliai tö r téne tek“ című 
rész hagyassék el.

3. Az V.—VI. oszt. tankönyv közölje röviden a bibliaismerte
tést, a Biblia magyarnyelvű fordításait és sorolja fel itt azokat a 
válogatott szentírási verseket is, amelyeket a mindennapi és is
métlőiskolában olvastatni kell.

4. A  tankönyvekbe felvett nyelvtani anyag a jelenlegi kidol
gozásban és összeállításban nem megfelelő. Vagy rendszeresen dol
goztassák az fel s úgy, hogy a tanulók is használhassák, vagy 
pedig egészen hagyassék el.

5. Az V.—VI. oszt. olvasókönyv és az V.—VI. oszt. tankönyv 
helyett előnyösebb lenne, ha külön jelenne meg az V. oszt. szá
mára egy Olvasó- és Tankönyv az , ,A“ évi és külön a VI, oszt, 
számára is egy Olvasó- és Tankönyv a „B “ évi anyaggal. Ezálta l 
a mostani magas ár megoszlana két évre,

6. A  közgyűlés e határozatot a Kerületi Tanítóegyesületnek, 
valamint a könyvkiadó cégnek is megküldi.

A  pénztári állapotról szóló örvendetes jelentés u tán  a közgyűlés 
a jövő évi közgyűlésre hozandó tételt „Az önképzés m ódozatai“, a 
gyakorlatit pedig „Az énektanítás elemei“ címmel tűzi ki és munka- 
hozóknak Niederland Vilmos és Fodor Kálmán k ar tá rsaka t  kéri fel.

Elhatározza a közgyűlés, hegy az evang. konvent épületét 
Péterffy Sándor emlékét megőrző művészi plakettel jelöli meg az 
Általános Tanítóegyesület 1910-ben hozott közgyűlési határozatból 
kifolyólag. Ennek a ha tározatnak  végrehajtása  iránt a szükséges in
tézkedések folyamatba tételét sürgeti és Horváth Sándor pénztáros 
javaslatára  40 pengőt utal át az Általános Tanítóegyesületnek.

A közgyűlés végül egyhangú lelkesedéssel az elnöki tisztségre 
Magyar Istvánt,  alelnökké Garan Jánost, aljegyzővé Tomboly Istvánt, 
számvizsgálóvá Nieder land Vilmost, választmányi taggá W eitler J á 
nost válasz tja  meg és az országos egyesület választmányába Magyar  
István  elnököt és W eitler János  győri igazgató-tanítót küldi ki.
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Lapszemle.
Ta n í i ó k  Lapja. Református tanítótestvéreink hivatalos közlönyé

nek április elsején megjelent számában Ormos Lajos hangulatos cik
ket írt e címen: Nagypéntek— Húsvét. Ebben rám utat azokra a bántó 
támadásokra, melyek a protestáns egyházakat érik és annak a remé
nyének ad kifejezést, hogy a mi nagypéntekünkre is megjön a húsvét 
s miként a gályarabságban együtt szenvedtek lelkészek és tanítók, ké
szek vagyunk ma is együtt küzdeni egyházunkért, hitünkért. — 
Toros Károly  az értelem-, ész- és jellemről cikkezik igen érdekesen. 
Császár Ede  felveti a kérdést: mit építsünk? Szathm áry Mária a 
jellem neveléséről értekezik igen ügyesen. Szen d y  István  tanítási váz
latot mutat be ,,Helyesírás és nyelvi m agyarázatok“ címen, Somorjai 
Láiszló „Tavaszi ó ra terve“ követőkre fog találni és igen ta lpraesett 
Bugyi Laci hozzászólása a testi fenyíték kérdéséhez. Nagy Lajos i l
letményügyekben szolgál jó tanáccsal, Molnár János  pedig a Jóléti 
rovatban (egy esztendő határkövénél] az O. R .T .  E. és a Fonciére 
összefogó működéséről számol be, A  pénztáros közlései után, a Ve
gyesek rovatában a Dobó-portán lefolyt Sándor-napról emlékezik meg 
igen kedvesen egy jelenvolt.

A Magyar Né pi sk o l a ,  az állami tanítók hivatalos lapja, márciusi 
száma a következő gazdag tartalommal jelent meg: A tanítóképzés 
reformjának kérdéséhez (Galla Endre]. Meghódítja-e a nyolcosztályú 
népiskola a köztudatot? (Kis Bán]. Pedagógiai értékek az Állami 
Népiskolai Országos Tanügyi Kiállításon (Drózdy Gyula], Gondola
tok (Szüts Jenő], Pedagógiánk hiányai (Fekete Gyula]. Az első ta
nítói díjlevél ( Csik József dr.]. A  nemzeti közszellem pedagógiája 
(Barankay dr.]. Fcnomimikai énektanítás (Péterfy Sándor áll. tanító). 
A bizonyítás szemléltetés-e egyúttal? (Kovács József]. Sok érdekes 
tudnivalót közöl a „Különfélék“ rovata is. Itt olvassuk, hogy a Wo- 
díáner-díj nyertesei az idén Berkényi Károly  pesterzsébeti áll. el. ilk. 
igazgató és méltó társa: Keresztes Vencel diósgyőri vasgyári iskolai 
igazgató és felügyelő.

Dunántúl i  J a n i t o k  Lapja.  Ennek az élénken szerkesztett tanügyi 
lapnak április elején megjelent száma vezető helyen Greschner Dezső 
tollából cikket közöl ezen címen: „Tanító a közigazgatásban“ . Igazat 
kénytelen adni a miniszternek, aki a tanítóság kérelmét elutasította. 
A  tanítóságnak nincs az egész magyar tanítóságot magába egyesítő 
törvényes szervezete, melynek elnöke a megyebizottságban a tanító
ságot képviselhetné. Hogy így van, annak mi vagyunk okai, mert da 
cára annak, hogy Csonka-Magyarországnak 16.000 tanítója van, nem 
tudtunk eddig egységesen tömörülni. — Benda László a húsvéti or
szágos gyűlésekkel foglalkozik a tőle már megszokott szellemes modor
ban. Sandi Ferenc  a nyolccsztályú elemi iskola és az anyagi terhek 
kérdésével foglalkozik. Az volna szerinte a legjobb, ha törvényhozá- 
silag egységes oktatási adó állapíttatnék meg, amelyből a felülvizsgált 
és jóváhagyott költségvetések alap ján  — jellegre való tekintet nélkül 

fedeznék az iskola teljes fenntartását. Egy csapásra megszűnne
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akkor az igazságtalan adózás is a tanító és tanító íízetése közötti k ü 
lönbség. — Nagyon tanulságos Dcczkalik Jenő  értekezése az iskola és 
szülői ház egyetértő munkájáról. Egyesületi gyűlésekről, az iskola
orvosi intézményről, a „vén sa labak te r“-ről, iskolánkívüli népművelés
ről, testnevelésről, levente-egyesületekről egész hasábokra valót ta lá 
lunk e kiváló (tanügyi lapban.

J ó z a n s á g .  Deák János dr, a soproni ág. h, ev. Hittudományi K ar 
tudós professzora, a Magyar Kékkereszt-Egyesület szolgálatában jel
zett címen lapot indított. Eddig három szám jelent meg belőle igen 
változatos és a célt hathatósan előmozdító tartalommal. Minden hó 
15-én jelenik meg. A  Józanság előfizetési ára egész évre 1’60 pengő. 
Aki az antialkoholista egyesületbe be kíván lépni, annak fogadalmi 
lapot kell aláírni és az elnöknél jelentkezni. A  lelkészeknek és ta 
nítóknak már hivatásuknál fogva is lelkesen kellene támogatni ezt az 
egyesületet, mely a legveszedelmesebb járványnál is rombolóbb h a 
tású alkoholéi vezetnek hadat üzen. A  Józanság számaiban a követ
kező közlemények hintik el az áldott magot: Reménység, Az Úr to r 
nácában, Keresztelő János, Szervezkedés az alkoholizmus ellen. A l 
kohol és erő, Egy bátor fekete király, Márciusi ifjúság, Az Úr to rná
cában (folytatás), Golgotán, Szomorú képek, A lfréd  de AleurGn. E ze
ken kívül hírek és apróságok gazdagítják a szerény térfogatú, de m a
gas nívójú közlönyt.

Protestáns T a nügy i  S z e m l e  3, számában Szelényi Ödön két m a
gyar főúri pedagógus, gróf Török Lajos és Zeyk Miklós  pedagógiai 
elveit ismerteti. Eíogy ezen főuraink mennyi hozzáértéssel foglalkoz
tak a nevelés kérdésével, azt egy-két idézetből is látjuk, „A nevelés, 
egy állam ifjúságának olyatén képzése, hogy jó gyermekek legyenek, 
majdan pedig hű barátok, jó emberek, becsületes atyák, hű és ügyes 
polgárok és az állam tevékeny tag ja i“ (Török). ,,A jó nevelő inkább 
tanul a gyermektől, mint tanít neki. Szükséges a Sokrates ellenszeré
nek (módszerének) tökéletesítése annyiban, hogy ne a tanító vá jja  ki 
a tanítványából, amit akar, hanem hogy ketten együtt nyomozzanak. 
(Lám! Ezt h irdetjük mi is mostanában.) A  gyermekeket nem annyira 
tanítani kell, mint közölni „maguktól tett fejleményeiket"; a gyerme
kek kifejlődésében a legbiztosabb út pedig lényegében az, melyen „az 
egész emberzet" fejlődött ki" (Zeyk). — Nagy Miklós  módszertani 
vázlatot mutat be. Bessenyei Lajos dr. egy cikkében bizonyítja, hogy 
szükség van református középiskolai tantervre is. Az egyetemes kon- 
vent az Országos Református Tanáregyesületet bízta meg javaslat ki
dolgozásával. Ez kiküldött egy bizottságot a  tanterv megszerkeszté
sére, azonban a bizottságot döntő és lényeges szempontok arra  kész
tették, hogy a rábízott új tanterv megszerkesztésével egyelőre várjon, 
A  „hazai és külföldi irodalom" rovatában Szabó József, Roman Bálint  
és Szek fu  Gyula  „Magyar T örténet“-ének már megjelent első és ne
gyedik kötetét ismerteti. Kimondott felekezeti színezete nincsen a 
műnek, de azért kiérezni belőle, hogy a katholicizmusnak kedvez. Egy 
helyen például Balassa Bálinttal kapcsolatban azt mondja Szekfű: ,,A 
kathclíkus egyház ú jra  megmutatta, hogy tud a lelkek ura  és vigasz-
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talója lenni s így lépett be a kezdődő évszázados küzdelembe. B a
lassa Bálintot nem mint költőt dicsőíti, hanem azért avatja  a magyar 
dicsőség örök mintaképévé, — „mert visszatérve ősei hitére, meg
nyugodott a régi egyház kegyszereiben“.

Trócsányi Dezső dr. „Magyar N yelvtan“ -át ismerteti Faragó Bá
lint. R ám utat egyes tévedéseire, de azért a legnagyobb körben való 
használa tra  érdemesnek tartja . Losonci Zoltán  Borbély Istvánnak 
„Erdély magyar iroda lom történe tedrő l  írt kimerítő bírálatot. A  mun
kának egyik legjellemzőbb tulajdonsága szerinte az, hogy irodalmunk 
egyes jelenségeit a laposan átgondolva, számos új megfigyelést is tesz, 
s így oly gondolatokra jut, melyek méltán számíthatnak m ajd  iroda
lomtörténeti szaktudományunk figyelmére is.

Faragó László  könyvet írt a Kossuth-zarándokok amerikai ú t já 
ról. Varga. Gábor ismertetésében igen sok szépet mond róla. Böhm  
Dezső dr. Imre Sándor: „N evelés tanodró l  az e lragadta tás  hangján 
szól. Három nagy részt foglal magában a mű. Az első a nevelés és 
neveléstudomány kérdését, a. második az iskolát, a harm adik az iskolai 
nevelést tárgyalja. Első szakasza az iskolai munka személyi tényezőit, 
a második az iskolai nevelés ágait m uta tja  be. Cél: az egészséges 
életre, az önállóságra és nemes érzületre való nevelés. A  mai helyzet
ből kell kiindulni a nevelésnek, de a nemzeti önismeretről sem szabad 
megfeledkezni és gazdasági és társadalm i kérdések komoly tárgyalása 
elől sem szabad kitérni, — Bel- és külföldi lapszemle, egyházi és is
kolai hírek egészítik ki a magas nívójú folyóiratnak ezt a számát,

Magyar Tanítóképző. A tanííóképző-intézeti tanárok országos 
egyesülete közlönyének márciusi számában Quint Józse f  vezető helyen 
a tanítóképzés kérdésével foglalkozik. Okfejtésének kvintesszenciája: 
neveljünk olyan új tanítót, ciki a tudáson kívül tanulási vágyat és a 
gyakorlaton kívül nevelői gondolkodást  is visz magával, mellyel nem
csak ma és holnap, hanem mindig és minden körülmények közt bele 
tud tanulni az új helyzetekbe és megváltozott viszonyok között is 
helyesen tud cselekedni. — Kenyeres Elemér dr. második közleménye, 
a gyermek gondolkozásának és világíeííogásának fejlődéséről, ren d 
kívül érdekfeszítő. Piaget azt a két könyvét ismerteti könnyen á t
tekinthető modorban, melyben az a gyermeki gondolkodás formájának 
és működésének vizsgálata után a gyermek „m enta litásának“ elem
zését kísérli meg, -  Kiss Józse f  második közleményében, a magyar 
tanítóképzés statisztikai adatai felhasználásával, a tanítóképzés fejlő
déséről fest plasztikus és igen tanulságos képet. — Tscheik Ernő a 
Prágában tarto tt  VI. nemzetközi ra jzoktatási kongresszusról és ezzel 
kapcsolatos kiállításról referál nagy szaktudással. Összehasonlítást 
tesz az ott tapasztaltak  és a magyar ra jzoktatás monstani á llapota  
közt. A rra  az eredményre jut, hogy az ízlésnek emelkedett fokát, a 
léleknek finomságát, a fantáziának gazdagságát, a művészi ra jz tanítás 
elsősorban a kompozíció, a tervezés tanításának köszönheti. A  ter
vezés az az eszköz, mellyel a tanulónak sokszor öntudat alatti lelkét 
megszólaltatjuk. — H annes Sándor dr. Petőfi: „Füstbe ment terv“ 
című költeményét tá rgyalja  igen élvezetesen. — Mószár Miklós a sa-
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ját könyvében közölt szöveg segítségével egy álla ttani ó rá t mutat be 
a tanítóképzőben. A tanítás anyaga: Kétszárnyú rovarok rendje. (Légy 
és szúnyog.) — ,,Akik elmentek" című rovatban K ádár  Ilona sok sze
retettel emlékezik meg Geőcze Saroltáról, Sztankó Béla pedig Irsa 
Béláról. — Az ,,Irodalom “ és „Hírek" rovata is igen gazdag.

N é pt a n í t ó k  Lapja.  Az összes tanügyi lapok élén álló ezen vezér- 
orgánumnak ismertetését, mivel minden iskolának jár és minden ta 
nító olvassa, épen ezen oknál fogva nem talá ljuk  szükségesnek. E n 
nek minden cikke külön-kiilön volna kiemelendő. Úgy kiállítás, mint 
tartalom tekintetében egyetlen tanügyi lap sem veheti fel a versenyt 
vele. Ez alkalommal csak felhívjuk kartársa ink  figyelmét a Néptanítók 
Lapja  13.— 14. számában (33. oldalon) megjelent pályázatra. Ebben 
a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja több jutalomra, több segély
díjra, a budapesti Tanítók Házában, a Péterfy Sándor Leányotthon
ban, a kerszthelyi Rákos István Fiúinternátus- és Üdülőházban létesí
tett helyekre és több árvanevelési segélyre ír ki pályázatot.

Vitéz Szőke Balázs méhek
Hideg, zimankós idő van. De a Jégországból időnként ideérkező 

téli fagyhullámck sok szomorú emlék hátrahagyásával lassanként el
tűnnek. Télapó megtett ugyan mindent hatalm ának állandósítására; 
de hiábavaló lesz erőlködése, ha kikeletkor előtör a nap enyhe mo
solyával a sötétszürke felhők mögül és elküldi sugarait, hogy életre 
keltsék az alvó természetet. Szinte érezni máris a tavaszi napsugár 
csókjától minden nap jobban sarjadó fűnek balzsamos illatát. S a 
képzelet szárnyán visszaszáll gondolatom a múltba, amidőn gyerm ek
pajtásaim m al vígan játszadoztam a zöldselymes, üde pázsiton, pajzán 
kedvteléssel futkosva a tarkaszárnyú  pillangók után.

Amint megfíirösztöm lelkemet a múlt emlékeiben, felsóhajtok én 
is Petőfivel:

,,Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!"

Fel-feltünedeznek előttem a régi mosolygós arcok. Könny tolul 
azonban szemembe, amikor úgy filmszerűleg leperegnek előttem a 
múltnak szomorú eseményei is. -— Szomorúan gondolok vissza a nem 
is olyan régen lefolyt zord időkre, amikor a halál bő a ra tása  folytán 
elnémultak beszédes ajkaitok, régi jó p a j t á s a im ! . . .  Távoli harcmező
kön alusszátok síri álmotokat. Ti, akik mindent feláldoztatok a h a 
záért, ta lán  boldogan álmodtok a szabad, integer Magyarországról? . . .

A  sok fájó emlék felidézése közben feltűnik lelki szemeim előtt
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vitéz Szőke Balázs markáns alakja, amint ott áll méhese előtt az 
egyik napsugaras enyhe tavaszi nap déli óráiban. A  csaták viharai
ban megkövesíilt szívű jó Szőke Balázs szelíd tekintettel nézi a kö
rülötte vidáman röpködő méheit, mert épen most végzik ezek első 
tisztulási útjukat. A  jó méhész ugyanis ilyenkor figyeli meg alaposan 
méheit, mert az első kírepülés alkalmával nagyon jó tájékozódást sze
rezhet a méhcsaládok állapota felől.

Kenyeres jó pajtásom  volt mindig Szőke Balázs. Együtt kop
tattuk az s . . . i iskola pad ja it  s törtük fejünket sok á r ta tlan  diákcsíny 
elkövetésén. A  diákévek elmúltával a szélrózsa ellenkező irányába 
hajított bennünket a scrs intéző keze. Hosszú időn át nem is ta lá l
koztunk egymással, mígnem a nagy világégés idején ismét viszont
láttuk egymást s sírig tartó jó barátságot fogadtunk egymásnak. Midőn 
vége volt egy-egy kemény ütközetnek, együtt örvendeztünk a magyar 
fegyverek diadalán, kulcsoltuk össze imára kezeinket, hogy búzgó há la 
fohászt rebegjünk a Gondviselőnek szerencsés megmenekülésünkért s 
együtt ej tettünk forró búcsúkönnyeket elesett baj társainkért,

Egyszer mégis el kellett válnunk egymástól. — Nehéz szívvel 
hagytam el barátomat, amidőn sebesülésem, miatt engem a h i n t e r -  
l a n d b a  szállítottak. Érzékeny búcsút vettünk egymástól. Még ő vi
gasztalt, hegy ne aggódjak miatta, inkább örüljek, mert sebesülésem 
árán megmenekülök egy időre a csaták borzalmaitól.

Ezután hónapokig a rózsaszínű tábori levelező-lapok útján  beszél
tük el egymásnak szívünk búját s örömeit. Egymásután követte el 
ezalatt Balázs barátom a legvakmerőbb fegyvertényeket, amelyekről 
nekem soha még csak említést sem tett leveleiben. A frontról időn
ként hazakerült legénységi egyénektől azonban néha megtudtam egyet- 
mást ,,Szőke Balázs főhadnagy úr hőstetteiről“. Tőlük értesültem 
fogságba esésének érdekes körülményeiről is.

- Ugyanis egy ködös őszi reggelen áttörte az ellenség a szom
szédságban lévő ezred vonalát s észrevétlen körülvették azt a zászló
a lja t is, amelyben Szőke Balázs főhadnagy küzdött elszánt kis csa
patával. Ő maga is egymásután hajigálta  a kézigránátokat a muszkák 
sűrű sorai közé és amikor már nem tudott, ártani nekik, szintén ön
kívületi extázisában kiáltotta a már lefegyverzett magyar katonáknak: 
,.Fiuk, magyar fiuk, ne hagyjátok így nyomorultul elhurcolni a moszk
vai nagy káderhez főhadnagyotokat!“

Szőke Balázst is utolérte a szomorú nemezis. Fogságba került, 
Ő, aki nem rettent vissza a legbátrabb katonákat is egy pillanatra  meg
félemlítő nehéz helyzetekben, ott sínylődött távol hazájától, gyötör- 
tetve lelkében a honvágynak őrjítő kínjaitól. Ámde a gondviselő Isten 
nem hagyja el övéit! A  szerencsétlen rabot egyszer sorsa olyan helyre 
sodorta, ahol egy nagyobb méhes üzemével és kezelésével volt a l
kalma megismerkedni. Ettől kezdve háborgó lelke megnyugodott, va
lahányszor hallgatta  a méhek zsongó muzsikáját, mert a sok millió 
kis dalos zenéje altatólag hatott felzaklatott idegeire. Órák hosszat 
elnézte a rab a szorgalmas állatkák munkáját, kitartó türelemmel 
kutatva Isten eme kedves teremtményeinek életét és természeti tulaj-
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donságai. A  laikus ember előtt egyhangúnak tetsző zsongásnak alig 
kivehető hangszíneíből, variációiból felismerte e kedves, meghitt t á r 
sainak örömét, szomorúságát. Minél jobban megismerte a méhek éle
tét, annál jobban megszerette őket, úgyannyira, hogy e parányi ro 
varok döntő befolyással voltak a szerencsétlen hadifogoly későbbi 
életére is.

Hősünket itthon érték már ,,az őszi rózsás forradalom “ szomorú 
napjai. A  csaták rettenthetetlen, bajnoka tehetetlenségében mindany- 
nyiszcr görcsös zokogásban tört ki, valahányszor híre jött, hogy most 
itt, most amott lépte át az ellenség a védtelenül hagyott határokat, 
mindig beljebb és beljebb tolva a demarkációs vonalat. Megint olyan 
idők következtek, amikor szükségük lett volna a nép romlatlan fiai
nak ,,A lelki c la jágak“ nagynevű szerzőjének vigasztalására és szelíd 
ostorozására:

,,Beszéld el, ah, hogy . . . gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kívágatánk:
A kidőlt fában őrlő szú lakik . . .
A  honfi honfira vádaskodik.
Testvért testvér, apát fiú elad . . .
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten:
Megutálni is kénytelen legyen.“

Isten nem ver bottal, de mégis keservesen meglakoltunk mindany- 
nyian, hogy nem hallgatott az elámított nép az igazi vezéreire. A  
volt hadfiak a honfibánattól megtörtén foglalták el régi polgári őr
helyeiket. Vitéz Szőke Balázs a Bakonyalja  egyik kedves községé
ben mint lelkes tanító életsztgeti a honszerelem lángját az oktalanul 
elvesztett háború után a sok szenvedéstől elfásúlt szívekben. Szabad 
idejében ott foglalatoskodik szeretett méhei körül, amelyeknek meg
hitt társaságában csakham ar visszanyerte halálosan megsebzett lelké
nek egyensúlyát. — Most is ott van méhesében, pedig az esti harang
szó is elhangzott már. S amint ott ül gondolataiban elmerülve, fel
csillan a reménység szívében a hazafelé tartó  leventéknek lelkes 
énekére:

Lesz még magyar nyár!
Lesz még kikelet!
Elrepül a határainkról
A  holló sereg.

Tolnay Pál.
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Tanítói kamara.
A  tanítói egyesületek szervezetében valami baj van. A  gép mű

ködik, de — kihagyásokkal.
Ezek a kihagyások a rra  fogják kényszeríteni a tulajdonost, hogy 

vagy javítsa meg a gépezetet, vagy egy jobb u tán  nézzen.
Én a jobb p á r t ján  vagyok, de velem együtt azt hiszem sokan.
Vagy erőt, tekintélyt képvisel-e a tanítóságnak bármely szerve

zete — a tiszteletnek legmélyebb érzésével irántuk — , ha még azt 
sem lehet velük elérni, hogy a miniszter úr szóba álljon velünk?

Valahol elsikkad a tanítóság m unkájának dicsérete. Valami t i t
kos láda rekeszébe kerül a tanítói munka, hogy azután ismét nap 
világot lásson mások által adoptálva, azoknak hozva sikert, akik le
felé látni már nem tudnak, mert elveszi szemük fényét a felfelé való 
siitkérezés,

A  tenger mély. Mennél mélyebbre megyünk, annál több kincset 
találhatunk. A  tenger kincse közkinccsé csak akkor válik, ha ügyes 
búvárok felhozzák azt. Mennyi bajjal, nehézséggel, küzdéssel jár a 
kincs keresése, de idefent, a száraz parton, népeket boldogít, csalá
dokat tesz naggyá. Ha a kincset kereső búvártól elvonják a levegőt, 
ott fullad meg a kincsek között, de mi haszna; fel sem hozhatja őket.

A  magyar tanító, a magyar élettenger nagy, bátor búvárja, mely 
a magyar kulturélet kincseit hozza napvilágra.

Tele van ez az élettenger rengeteg kincsekkel.
Veszélyes sziklazátonyck, veszedelmes forgó örvények, magyart 

faló cápák százai teszik próbára  a búvárt, a magyar tanítót.
Addig nincs is baj, míg levegő jön a sisakba. Megy a munka, 

örül a búvár, boldogok az emberek.
De ha szól a búvár harangja, vészesen kongatja: levegőt — leve

gőt — , mert baj van, akkor dolgozzanak a szivattyúk, különben vége 
a kincsnek, ha vége a búvárnak.

A  tanító szervezeteknek kellene a levegőt adagoló szivattyúknak 
lenni, de így, a mai formájában ezt a hivatását betölteni nem tudhatja.

Tanítói kamara és ezerszer tanítói kamara!
Ez lesz a mi ütőerünk. Akkor nem fordul majd elő, hogy a tanító

ság elesik olyan képviselettől, mint például a közigazgatási, azon a 
címen, mert ,,a tanítóságnak nincsen egységes szervezete“ .

Tanítói kamarái,  mely emelje a tanítóság nagyságát, ismertesse 
el magasztosságát, növelje erejét.

Lemaradunk, ha nem cselekszünk! A  múltkori cikkemben emlí
tettem a tanítói ranglétra megvalósítását s íme a jegyzők minisztere 
„nem zárkózik el attól a gondolattól, hogy a jegyző bekerüljön a 
megyei igazgatásba“ .

Százat egy ellen, hogy a jegyzői kam ara hamarább meglesz, pe
dig ha egyszer erő, tekintély, nívó dolgában — a verseny nemes — 
a faluban a tanító lemarad a jegyző mellett, ra jtunk  fog maradni — 
és megérdemelten — a szürkeség  bélyege!

Páter Jenő.



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o l n a y  P á l :  T a n í t á s i  t e r v e z e t e k  a  g a z d a s á g i  é s  t e r m é s z e t i  
i s m e r e t e k  k ö r é b ő l  a III. oszt. számára. 2. T a n í t á s i  t e r v e z e t e k  a IV. 
osztály számára. 3  P . 3. E r e d m é n y t á r  a  t a n í t á s i  t e r v e z e t e k h e z .  
IV. o. 9 0  f i l l . 4. Ugyanaz a III. o. 9 0  f i l l .  5. S e g é d k ö n y v  a  t e r m é 
s z e t r a j z  t a n í t á s á h o z .  III.—IV. o P 2 0  P . 6. G a z d a s á g t a n ,  t e r m é s z e t 
r a j z , h á z t a r t á s  é s  e g é s z s é g ta n .  (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P . 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 5 0  f i l lé r .

Az 1, 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O r s z á g o s  E v a n g é l i k u s  T a n í t ó e g y e s ü l e t  t u l a j d o 
n á t  k é p e z ik .  Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére ( T o l n a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K i s z e l y  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők 1

Egyúttal felhívjuk a karíársak figyelmét K i s z e l y  J á n o s  és 
M o l n á r  I m r e  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K i s z e l y  J á n o s : B ib l ia i  tö r té n e te k .  I.—II. oszt. számára 8 0  f i l l é r ; 
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  I m r e  : E g y h á z t ö r t é n e t .  1 P .
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Szerkesztői üzenetek.
Ivándárda. Fényesen rendezett gyűlésiekhez igazán szívből gratulálok. 

Az arról szóló tudósítást nagy lelki gyönyörűséggel olvastam. így kellene a tanító
gyűléseket mindenütt a község ünnepévé avatni. Megértésre, megbecsülésre csak 
akkor számíthatunk, ha az egyház híveit minden mozgalmunkba belekapcsoljuk 
és ügyünk részeseivé tesszük. Erre első sorban Te mutattál szép, követendő 
példát. Fogadd érte meleg kéz szorításomat.

T. P. Nyíregyháza. Az egyik küldeményt, noha igen szépen van meg
írva, helyi vonatkozásai miatt nem használhatom fel. Nem lehetne átírni? író
asztalod fiókjából csak irányítsd felém többi heverő szellemi termékeidet is. Min
denkor köszönettel veszem és szívesen adom közre azokat.

M. J. Markota. Igen, olvastam én is. Igazad van, kezdenek felfedezni 
bennünket. A megismerés felolvasztja az elfogultság és előítélet jégpáncélját és 
most már egész más hangon beszélnek a nemzet napszámosáról, mint rövid 
néhány évvel ezelőtt. Megható és büszkék lehetünk arra a kitűntető dicséretre, 
amelyben a toll koronázatlan fejedelme. H e r c z e g  F e r e n c ,  részesíti a taní
tóságot abból az alkalomból, hogy a „Néptanítók Lapja“ által kiírt pályázatra: 
„Tud-e a népiskola jó könyvre nevelni“? beérkezett műveket áttanulmányozta. 
Azt mondja többek közt: „Mennyi nagymüveltségű elme, milyen talpraesett meg
állapítások, mennyi írói készség! A pályázók tudnak látni, tudnak gondolkodni 
és tudnak írni. De mennyire tudnak! Megmondtam gróf Klebesberg miniszter 
urnák, hogy büszke lehet néptanítói karának intellektuális színvonalára. Nem 
tudok elképzelni olyan népművelési problémát, amit ilyen emberekkel meg nem 
lehetne oldani.“

H e r c z e g  F e r e n c  húsz olyan munkát talált, amelyet jónak kell mon
dania és ezek közt van öt-hat olyan, melynek kiadná az első díjat.

Fancsal. Az iskolaszéki elnökség arról értesít, hogy az előfizetés folyó
iratunkra azért nem történt meg, mert kartárs ur nem tett erre vonatkozó elő
terjesztést. A lapot két és fél éve küldöm az iskola címére, de eddig kartárs 
ur mulasztásából egy fillért sem kaptam. Gondolja, hogy ez igy rendben van?

Mezöberény II. kerület. Miként a sivatag homokjában eltikkadt vándor 
előtt feltűnő oázis életet jelentő képe, úgy hat rám a II. kerület egyház- 
községének nemes cselekedeté. Öt tanítója van és öt példányban fizet elő lapunk
ra. Istenem, ha ennyi megértésre és jóindulatra találnék másunnan is, de el
hallgatna ajkamon a panasz!

ÜdÜlőháZUnÍCTa b e f o l y t  a d o m á n y o k .  Tanítónap: lajoskomáromi 
iskola 3020, Gálos Gyula, Veszprám 7*92, Hozzájárulás: orosházi tantestület 
20-72, soproni 13 kartárs négy hóra 41*48. Nikokridesz Gyula, Ujcsanális 19*92 P. 
Tehát 1929. január 1-től befolyt összesen 1303 P 62 f.
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A nyolcosztályú népiskolával teremthet
jük meg a falu és a tanyavilág kultúráját.

Irta: Tolnay Pál ev. tanító.

A világháború előtti kultúrpolitika törekvése odairányult, hogy 
a nemzetiségi vidéket kell behálózni állami iskolákkal, amelyek
ben a nép gyermekei megtanulhassák az állam hivatalos nyelvét 
s a magyar nemzeti kultúra emlőin felnevelkedve, megértő pol
gárai legyenek ennek a magyar hazának, amely egyforma szere
tettel öleli keblére a hon minden fiát s nem zárta ki a nemzeti 
közösségből, nem tette földönfutókká a más anyanyelvű lakoso
kat sem, az u. n. kisebbségeket. Amidőn százával épültek a vége
ken a szebbnél-szebb iskolák, ugyanakkor nem jutott eszébe sen
kinek sem, hogy az Alföld rónaságán, miként az utszéli vadvirág, 
minden gondozás és oktatás nélkül nőnek fel a magyar gyerme
kek ezrei, növelve az analfabéták szánalmas tömegét. Ezt a szo
morú statisztikát óhajtja most megjavítani Klebesberg Kunó gróf, 
jelenlegi kultuszminiszterünk, aki megértve a népoktatásnak a 
nemzet életére kiható nagy áldását, építési segélyek folyósításá
val segíti azokat a nemesebb gondolkozásu testületeket, amelyek 
az embernevelés szent problémáját iskolahelyiségek emelésével 
és üzembehelyezésével akarják megoldani.

Nemzetünk életében valóban korszakot alkotó megmozdulás 
történt 60 évvel ezelőtt, amidőn Eötvös József báró nagynevű 
kultuszminiszterünk kezdeményezésére az országgyűlés törvényt 
hozott az általános iskolakötelezettségről. — Sajnos ezen gyö
nyörű elgondolások alapján megszületett törvény még ma sincs 
teljesen végrehajtva, mert hiányoztak sok helyütt az iskolák, ame
lyeknek hivatásuk lenne világosságot gyújtani a kemény magyar 
koponyákban, hogy imádságos lélekkel higyjék és érezhessék, 
hogy a nemzeti közösségnek ők is részesei, amit csak akként 
hálálhatnak meg, ha a tökéletesedés ösvényén mindig előbbre 
haladva, igyekeznek okosan végzett munkájukkal minél többet 
és jobbat termelni, hogy megszerzett intelligenciájukkal különb
séget tudjanak tenni bármely alkalommal a jó és a rossz között 
s ekként a közjót minél hathatósabban munkálhassák. Ahol meg 
volt a beiskolázás lehetősége azon oknál fogva, mert nem hiányoz
tak a szükséges objektumok, még ott is kevés tudással mentek 
át a tömegek az élet nagy iskolájába, mert két-három, legfeljebb 
négy elemi iskolai végzettséggel csak kevés utravalót vihettek 
magukkal az életbe s a kamaszkorban való magukrahagyatott- 
ság, talán rossz társaság miatt még az a kevés ismeret is elmo
sódott, feledésbe ment.

Az igazi komoly tanulás a népiskola V. osztályában kezdő
dött s fájdalom már a VI. osztályban befejezést nyert. De ezekbe 
az évfolyamokba is csak azok jártak eddig, akik akartak és bi
zony kevesen voltak az ilyen igyekezök. Alig pár éve annak,
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hogy a népiskola felsőbb osztályai is kezdenek benépesedni, 
mert egyik újabb közoktatási törvényünk megengedi a tanköteles
kor meghosszabbítását, — ha valamelyik tanuló 12 éves kora 
dacára a VI. osztályt el nem végezte. Ezen jelenség már egy 
tökéletesebb kor hajnalhasadásával kecsegtet bennünket.

Évtizedek kellettek az 1868. évi beiskolázási törvény végre
hajtásához. Hál’ Istennek! egy olyan férfi ragadta meg végre a 
kultúra imbolygó hajójának kormányrudját, aki szilárd elszánt
sággal vezeti a hajót az egyedül helyes irányban. Sokak előtt 
gyorsnak tetszik a fejlődés terén megkezdett iramodás. Nagy volt 
az elképedés különösen akkor, amidőn hire ment a nyolcosztá- 
lyu népiskola felállítása érdekében benyújtott törvényjavaslatnak. 
Megindult nyomban a különböző ellenérvek áradata. Voltak, akik 
a nép forradalmosítását látják abban, ha az a kultúra által lel
kében nagyon kicsiszolódik. Ámde a történelem „az élet nagy
mestere“ egészen mást bizonyít.

Nem hinném, hogy Dózsa György jobbágyait nagyon kiisko
lázták volna századokkal ezelőtt, mégis fellázadtak. Vagy talán 
Hóra és Kloska mócai a nagy lelki finomság hatása alatt garáz
dálkodtak! ?

Némelyek érvelése szerint a túlságosan kiművelt nép majd 
nagyobb napszámért dolgozik s a mezőgazdaság emiatt tönkre
megy.

Nem sok idő múlva egyébként gépek végzik sokkal gyor
sabban, tökéletesebben és mégis olcsóbban a mezőgazdasági 
munkálatokat, az ember pedig majd eszével irányítja a gép mun
káját. Képes lesz-e erre a tudatlan?... Vájjon az analfabéta, 
tudatlan béreslegényt be lehet-e vezetni a traktorkezelés titkai
ba?. . .  És mi lesz a feleslegessé vált munkásnéppel, akik saját 
hibájukon kívül tudatlanok maradtak s más munkakörben emiatt 
nem tudnak elhelyezkedni?...

Számosán vannak az érdekeltségek között, akik igy nyilat
koznak a népoktatás tervezett meghosszabbításáról:

— Lelketlenség a nép fiait a 12 éves korhatáron túl elvonni 
a mezei munkától, mert ez a kisgazdákra nézve számokban ki 
nem fejezhető károsodást jelent. Az ilyen intézkedéssel a nép 
előtt ellenszenvessé válik az iskola és méginkább terjed majd 
az egykejárvány, mert a gazda nem lesz hajlandó gyerekeket 
nevelni azért, hogy azok idejük jórészét az iskolába töltsék el.

Nagyon gyenge argumentumok ezek és nyiltan, szinte kerte
lés nélkül kirí belőlük az önzés. Egy igazi családapa, akinek 
lelkében helyes irányt mutat az istenfélelem, arra törekszik, hogy 
gyermekei okosabbak, jobbak s ennélfogva tehát tökéletesebbek 
legyenek nálánál. Az iskoláztatással pedig egyáltalán nem szen
ved a mezőgazdaság károsodást. Hiszen lehet a dolgot úgy intéz
ni, hogy „a kecske is jóllakjék, de a káposzta is megmaradjon“. 
A serdülő gyermekek iskolai szorgalmi ideje ugyanis arra az 
időre tehető, amidőn a mezei munka szünetel. — A szakirányú
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oktatással pedig a mezőgazdaság — hitem szerint — nemhogy 
károsodna, hanem inkább hatalmas lendülettel fog gyarapodni.

Nemrégen törvényt hoztak a gyermeki munka korlátozásáról. 
Bizonyára kímélni akarják a fejlődésben levő gyermeket a meg
erőltető munkával járó elcsenevészesedéstől. Most az a helyzet, 
hogy a gyermeket 14 éves kora előtt pl. iparostanulónak elszer
ződtetni nem lehet. Tegyük fel, hogy a tanuló 12 éves korában 
a VI. osztályt elvégezte, mit csinál még 2 éven keresztül azon 
esetben, ha az iparban foglalkoztatni nem szabad? Kidobják egy
szerűen az utcára, ahol a gyermek vezető karok hiányában a 
legtöbb esetben züllésnek indul. Ily előzmények után a kétheten
ként két délután való ismétlőiskolai oktatással a rendes iskolai 
fegyelemtől elszokott gyermek tanulásra már képtelen, annál in
kább, mert sem könyvei sem másféle tanszerei nincsenek, ugyan
is a szülők azért a néhány órai tanulásért vonakodnak az isko
lai eszközöket beszerezni.

Nagy kár, hogy a gyermek épen a legveszedelmesebb kor
ban nélkülözi az iskolai védelmet, amikor még fogékony lelke 
egyaránt hajlandó a rossz és a jó befogadására. Tulajdonképpen 
a 12 éves kor betöltésével kezdene öntudatosabban gondolkozni. 
Szociális érzéke most kezd ébredezni, amidőn észreveszi, hogy 
nemcsupán ő a világ középpontja. Mindig jobban megismeri a 
valóságot, hogy megélhetése másoktól függ. Most volna legna
gyobb szüksége vezetésre, irányításra és éppen ebben a változó 
korban hagyják magára. Elmulasztják a legkedvezőbb alkalmat, 
amidőn legkönnyebben lehetne hazai történetünk és alkotmányunk 
tanításával a serdülő ifjúságot öntudatos honpolgárokká nevelni, 
továbbá a nemzeti irodalmon keresztül belevezethetnők a nem
zeti szellem világába.

A VI. osztályba járó gyermek kap ugyan kevés Ízelítőt az 
irodalomból akként, hogy az olvasmányok tárgyalása folyamán 
megismeri néhány költőnek és Írónak életrajzát s azok kiváló 
munkáinak címeit. Az irodalmi termékek behatóbb ismertetésére 
azonban itt nincs idő, mert a tanterv minden komoly tudományt 
a nép gyermekének leikébe az V — VI. osztályokban akar bele
szorítani, de meg céltalan is volna a 10—11 éves gyermeket 
olyan ismeretek közlésével nyomorgatni, amit felfogni és meg
érteni még nem képes. A VII—VIII. osztályban azonban már meg
nyílik az értelem annyira, hogy az alsóbb osztályokban lassan 
és fokozatosan szerzett tudás elmélyíthető.

A magyar irodalom megkedveltetése nélkül nem lehetséges 
a tömegek leikébe a nemzeti szellemet beoltani. Ne is csodál
kozzunk hát azon, ha a kevésbé iskolázott magyar lelkében a 
haza fogalma saját földjének barázdájánál kezdődik és végződik. 
Szabad idejét tunyaságban tölti ahelyett, hogy szépirodalmi mű
vek olvasásában keresne nemesebb szórakozást, avagy szak
könyvekből gyarapítaná ismereteit. Kulíurigénye nincsen, mert 
nem ébresztgettek benne efféle gondolatokat. De ne is várjunk 
ám tőle a gazdálkodás terén jelentős produkciót!



132

Fejtegetésem kapcsán arra a megállapításr jutotlam, hogy a 
tömegek kiművelése magasabb nemzeti érdek. Csakis értelmes 
ember tud beleilleszkedni a nemzet érzelmi és érdekkörébe, abba 
a nemzeti közösségbe, amelynek tagjai büszkén és megelégedett 
lélekkel munkálkodnak azon a területen, amelyet a Gondviselés 
számukra kijelölt, mert jól tudják, hogy szorgalmukkal drága 
Édesanyánknak, a Hazának is szolgálnak.

Miként valósítható meg az iskolánkívüli 
népművelés faluhelyen legsikeresebben ?

Egy korszerű kérdés, mely szoros kapcsolatban áll a magyar 
nemzet ujjáteremtésének kérdésével. Minél sikeresebben oldjuk 
meg ezt a kérdést, annál közelebb jutunk a magyarok imádsá
gába foglalt kéréséhez: a magyar feltámadáshoz!

Ez adja meg a kérdésnek a lényegét és a megoldáshoz 
vezető munka igazi nagyságát és fontosságát. Cselekedetünk, gon
dolatunk és szívünk minden dobbanása e nagy nemzeti szent 
cél érdekében történjen. Ahol a munkának nem e nagy nemzeti 
cél a mozgató ereje, ott annak a munkának nincsen tartalma és 
értéke. Ennék a szolgálatában áll a földmives munkájától a tudós 
nagyszerű produktumáig minden. Vagy legalább kellene állania. 
Mert ma még nem a nagy és közös érdekek, hanem az önző 
célok az emberek munkáinak alaprugói. Ez az önzés a tudás 
és a jó erkölcs hiányának szomorú következménye. Ezt a kettőt 
akarja a népiélekbe beleplántálni az iskolánkívüli népművelés. 
Az erkölcsös érzés fogékonnyá teszi a nép lelkét a nemzeti 
eszmék számára, a tudás pedig alkalmassá a nemzeti ideálok 
érdekében hasznosan munkálkodni. E két fontos tényező kimű
velését célozza az iskolánkívüli népművelés. Ebből következik 
az, hogy oktatni és művelni kell a magyar nemzetnek azt a tár
sadalmát, mely fundamentuma a magyar újjászületésnek. S ez: 
a falu népe! Ez a mi hivatásunk munkaköre. Amennyiben nem
zetépítő munkánkban hathatósan támogat az iskolánkívüli nép
művelés méltó, hogy e feladatnak sikeres megoldásán godol- 
kozzunk.

Miként oldható meg az iskolánkívüli népművelés legsikere
sebben falun?

Legsikeresebbnek látszik az állami beavatkozás. Törvény 
utján kellene kötelezni az iskolából kikerült népet arra, hogy 
25—30 éves koráig hetenként legalább egyszer 1—2 órára egy 
iskolánkívüli népművelési tanfolyamot rendszeresen, pontoSan 
látogasson. Az állam e tekintetben még nem intézkedett, talán 
abból a helyes feltevésből kiindulva „hogy a bottal kergetett 
kutya nem fogja el a nyulat soha“. így tehát csak társadalmi 
utón lehet megvalósítani e nemzetmentő munkát. A falu népének
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vezetői ismerik legjobban a nép lelkét és állnak hozzá a leg
közelebb Azért a nép vezetői lehetnek a kezdeményezők.

Miként oldhatja meg tehát legsikeresebben a falu népének 
vezetője ezt a kérdést?

A legelső munka legyen a tanulniakarók összegyűjtése. A 
népművelési munkának ez a kiinduló pontja. Kevesen vannak, 
akik beismerik azt, hogy ők tudatlanok és így nem tudnak a 
saját és a nemzetük érdekében hasznosan dolgozni. De azárt 
akad olyan, aki művelődni akar. Ezeket ki kell a többi közül 
választani. A példa hat, a csoport idővel feltétlenül nagyobbodik. 
A kiválasztás munkája kétféleképen történhetik : a) egyesületek, 
körök alakításával, b) a szervezetlen tömegek összegyűjtésével. 
Vizsgáljuk meg ezeket behatóan .egyenként.

a) Az egyesületek, mint szervezett csoportok valamiképen 
vonzák az egyéneket. Sok nem azért áll be az egyesületbe, mert 
művelődni akar, hanem talán azért, mert valami tisztség kínál
kozik: elnök, pénztáros, stb. Elsősorban tehát a hiúság viszi 
őket a csoportuláshoz. De nekünk mindegy, hogyan tudjuk őket 
összehozni. Fő az, hogy együtt legyenek. így azután már meg
kezdhetjük a munkát. Az egyletek utján való tömeg összehozása 
könnyebbnek látszik, mint a másik majd tárgyalandó mód. De 
bizonyos tekintetben veszélyes is, mert nehéz a csoportoknak 
az összetartása. A hiúság hozta őket össze s a megsértett hiúság 
könnyen széjjel is ugrasztja őket. Ez hamar megtörténik ott, ahol 
100 közül 99 elnök akar lenni és csak egyet lehet választani. 
Igen hamar kipattan a viszálykodás szikrája és kész a zavargás. 
Ilyen állapotok között ha fenn is tudnánk tartani az egyesületeket, 
azok munkája kevés sikerrel fog járni. De ahol ez nincsen, ott 
igen áldásos munkásságot lehet kifejteni.

Nézzük, mjlyen egyesületekben lehet csoportosítani a falu 
népét és miként lehet bennök az iskolánkívűli népművelést leg
sikeresebben megvalósítani.

1. A falu népéhez legközelebb áll a gazdálkodás. A gazdál
kodás fejlesztése pedig nemcsak egyéni, hanem nemzeti érdek 
is. Ezt a magunk erejéből kell megtenni. E célra, az okszerű 
földmívelés megvalósítására a gazdatársadalmat tömöríteni lehet 
a gazdakörben. Az lenne a legjobb, ha az ott tanultakat gyakor
latban is meg lehetne mutatni. Igen jó lenne azért minden falu
ban mintagazdaságot létesíteni. Abban szemléltetni lehetne az 
eszközöket és módokat, melyekkel okszerűen termelni lehet. így 
falusi népünk hamarabb rátérne a gazdasági haladás mezejére. 
A gazdakörben csekély díj fejében jó napilapokhoz, folyóiratok
hoz és szaklapokhoz jut. Tapasztalataikat, eszméiket megbeszél
hetik, kérdéseikre feleletet nyernek. A népművelés eszméi és 
gondolatai a közvetlen érintkezés, beszélgetés folytán sikeresen 
megvalósíthatók.

2. Az önművelés legáltalánosabb forrása a könyv. A népmű
velés terjesztésére tehát népkönyvtárak szervezésével lehet kitér-
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jeszkedi. Olyan könyvekről kell gondoskodni, melyekben a falui 
lakói megtalálják mindazt, amire szükségük van. Ezekből a kivá
logatott könyvekből lehet kisebb népkönyvtárakat, esetleg vándor
könyvtárakat létesíteni. Ezekhez mindenki olcsón hozzáférhessen.

3. A népiélek legszebben a dalban nyilvánul meg. A dal az 
iskolánkívüli népművelés legértékesebb tényezője. Érdemes tehát 
megszervezni a dalkört. Képviselve van benne, úgyszólván az 
egész társadalom. A társadalmi különbségeket és ellentéteket 
ezért tompítja. Az ismeretterjesztő előadások és ünnepélyek pro- 
grammjában nagyon fel lehet használni. A szereplők hozzátar
tozói és rokonai biztosan elmennek oda, ahol szerepelnek. Azért 
igen jó propaganda eszköz. Fegyelemre, vezetőinek tiszteletben 
tartására nevel. Azt átviszik a polgári életbe is.

Láttuk milyen egyesületek kebelén belül lehet a felnőttek 
körében a népművelés eszméit legsikeresebben megvalósítani, 
most nézzük, milyen egyesületekben lehet tömöríteni az ifjúságot 
a művelődés számára.

„Amilyen az ifjúság, olyan a jövendő“. Olyan ifjúságot kell 
hát nevelni, mely letéteményese egy szebb, jobb és boldogabb 
magyar jövendőnek. Ennek a célnak a szolgálatában állnak az 
ifjúsági egyesületek. Az ifjúság iskolánkívüli népművelését a 
levente intézmény szolgálja a legjobban. Sajnos az ifjúság mű
velése is, mint a felnőtteké nehézségbe ütközik. Itt is ellenszenv
vel találkozunk. De nem csak az ifjúság körében, hanem a szü
lőknél és a munkaadóknál is. Meg kell azért magyarázni népünk
nek, hogy fiaik javát akarjuk előmozdítani, hogy ép testben ép 
lélek legyen. Erre is nevelni kell népünket. Ezt sem lehet, mint 
a felnőttek művelését, máról holnapra megcsinálni. A levente 
oktatójának igen fontos és nehéz feladata van. Az ifjúság szívé
ben, lelkében szunnyadó honszeretet, a tanulni, a művelődni 
vágyást felébreszteni és nevelni. Munkáján könnyít, ha megismeri 
leventéit. Értesse meg velük azt, hogy nem szabad sajnálniok 
azt a kevés időt, melyet lelki és testi művelődésükre fordítanak. 
A foglalkozási időt tegye az oktató kedvessé. Élete legyen pél
dás, mintaszerű. Mert az ifjúság nem annyira a szónoklatokra, 
mint inkább a cselekedetekre ügyel. Munkájában érvényesüljön 
a szeretet. Nem szabad egy tréfáért, vagy hangosabb szóért bün
tetni Néha lehet az óra kedélyes. Annál szívesebben dolgoznak 
azután. Legyen bajtárs az oktató. Minden lépése és cselekedete 
a cél érdekében történjen. A cél pedig: egészségesebb, magya- 
rabb, műveltebb, vallásosabb hazafiak nevelése.

Az elsorolt, esetleg más egyesületekben lehet a falu népét 
az iskolánkívüli népművelés számára tömöríteni. Nem tanácsos 
azonban egyletekkel a munkamezőt nagyon felaprózni. Mert a 
sok kis rész kozkáztatja a kifejtett munka egységét és annak 
sikerét

Láttuk tehát, miként valósítható meg az iskolánkívüli népmű
velés legsikeresebben az egyesületeken keresztül, most keres-
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síink feleletet arra, miként valósítható meg az egyesületeken 
kívül.

b) Hogyan gyűjtsük össze a falu népét az egyesületeken 
kívül ? — Tisztán a tanulni vágyás alapján. Minden alapszabály 
és tagdíj nélkül Először ennek érdekében propagandát kell csi
nálni. Segítségére lehet a nép vezetőjének ebben egy-egy köz
kedvelt és köztiszteletben álló férfiú, ki belátja a művelődés 
szükségességét és el van telve a tanulási vággyal. Mikor az 
eszme eléggé el van már hintve, összedoboltatom a népet egy 
nagy dolognak a megbeszélése céljából. Saját érdekében legyen 
ott mindenki. Ott is lesznek. Meggyőzöm a népet a mai szomorú 
idők tarthatatlanságáról. Ebből ki kell vergődnünk, ha megelé
gedett és boldog élethez akarunk jutni. Ennek egyedüli orvos
sága a kultúra, a tudás. Rámutatok arra, hogy mindenkinek saját 
érdeke a kultúra, a tudás, a jó erkölcs. Beláttaíom velük, hogy 
művelődniök kell. Ezt példával is bizonyítom. Dánok, németek, 
angolok stb. példájával. Rámutatok arra, hogy a falusi életben 
is az boldogul legjobban, aki tisztességesebb és tanultabb. Milyen 
nehéz annak, aki nem tud számolni, vagy olvasni. — Nem baj, 
ha csak öten, vagy hatan maradnak is. A fontos az, hogy azok 
tanulni akarjanak. A hangulatosan és élvezetesen tartott előadások 
majd vonzzák a hallgatóságot. Az az öt-hat kíváncsiságot ébreszt 
a tömegben. Az érdeklődés úgy lassan megindul. Mindig többen 
lesznek, míg végre megtelik a terem. Az előadó egyéniségétől és 
rátermettségétől függ most már, hogy együtt tudja-e tartani őket, 
vagy sem. Ha úgy felébresztett művelődési szándékkal rendesen 
járnak az előadásokra, már nyert ügyünk van. Az egyes előadá
sokról azután rátérhetünk a sorozatos előadásokra. Ezek között 
az előadások között már eszmei kapcsolat legyen. Mindenik 
lehet egy kerek egész és mégis a másik folytatása. Igazi képet 
csak úgy nyer a hallgató, ha minden előadáson ott van. Ez is 
az előadások szorgalmas látogatására buzdít. A sorozatos elő
adásokról lassan át lehet térni a tanfolyamra. Azon már céltu
datosabb nevelői és oktatói munka folyhat. A többinek is annak 
kell lennie, de a tanfolyamon már rendszeresebben kell dolgozni.

Ilyen iskolánkívűli népművelési tanfolyam az analfabéta tan
folyam is. Ennek megalakítását is óvatosan kell csinálni. A nyil
vános felszólítás nem fog eredménnyel járni, mert mindenki szé
gyenig hogy nem tud írni és olvasni. Magánbeszélgetés közben 
kell meggyőzni az analfabétákat az írni és olvasni tudás szük
ségességéről. Mert az írni és olvasni tudás alapja a műveltségnek.

Az ily módon megszervezett iskolánkívűli népművelés milyen 
tárgyakból merítse az anyagot a hallgatóság számára?

Az iskolánkívűli népművelés anyaga lehet minden tárgy, 
melynek nevelő értéke van és amelyre a falu népének szük
sége van.

Lehetnek a) reális tárgyak b) humánus tárgyak.
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a) 1. A falu népének szüksége van számtan és mértan köré
ből vett gyakorlati előadásokra. Mert az a mindennapi életükkel 
szorosan összefügg. Először a meglevő tudásukat frissítsük fel. 
Azután arra lehet építeni. Kezdjük az alapműveletekkel. Néha 
egy-egy számtani tréfát is vigyünk az előadásba. Ezzel hangula
tosabbá tesszük az amúgy is elvont tárgyú előadást. Mert ha a 
közölt új anyagot a tréfával társítjuk, vagyis asszociáljuk, mara
dandóbb lesz.

2. Geometriából ismertessük a mértani alapelvekeí. Tárgyal
juk röviden a kört, (terület, kerület). Ismertessük a testeket és 
az azokkal összefüggő számításokat, mert ezeknek gyakorlati 
hasznuk van, (kocka, hasábok, csonkakúp stb. Nyújtsunk isme
reteket a földméréstanból. Végül szüksége van a gazdának a 
kamat számításra is.

b) A humánus tárgyak közül a földrajz lényeges kiegészítője
a hazafias nevelésnek. Ismertessük a földet mint égi testet. Annak 
egy kis része Magyarország. Ez a mi hazánk. Ez az a föld, 
melyen élünk és halunk, melyért életünket és vérünket is felál
dozzuk, ha kell. így gondolkozik a német, angol, francia stb. 
Tehát nekünk is át kell hatva lennünk a honszeretet lángjától, 
ismertessük Magyarország hegy és vízrajzát, növényeit, várme
gyéit és azok nevezetes helyeit. Ismerjék még Európa országait, 
azok fővárosát, az államformát, a szokásaikat és a munkát, mely 
azokban folyik. Mi teszi könnyűvé, vagy nehézzé megélhetésüket. 
Adjuk egy műveltebb ország leírását. Niért van ott jólét. Nem 
követhetnénk-e mi is példájukat. Pl. Dánia állattenyésztését. Ismer
tessünk nevezetesebb gyarmatokat. (Vége következik.)

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nem mulaszthatom el, hogy őszinte köszönetét ne mondjak 

a mélyen tisztelt Szerkesztő Urnák azért a kitüntető jóindulatáért, 
mellyel becses lapjának, az „E v a n g . N é p i s k o l á n a k “ a hasábjain 
szives volt a Magyar Kékkereszt Egyesület szerény kis lapjáról, 
a „ J ó z a n s á g “- r ó \  megemlékezni. Ez a szives és meleg fogadta
tás indított engem arra, hogy ezt itt a nyilvánosság előtt is hálás 
szívvel megköszönjem s a mélyen tisztelt Szerkesztő Urat arra 
kérjem, hogy legyen kegyes a mi közhasznú mozgalmunkat 
támogatni ezután is. Hiszen, amit a Kékkereszt mozgalom cse
lekszik, az csak javára válhatik az iskolának, másfelöl pedig az 
igen tisztelt Tanító Urak nagy segítségére lehetnek mozgalmunk
nak, aminthogy egy pár lelkes tanító már sokat is tett ide vonat
kozólag a múltban is.

M e r t  m i  is  a  c é l ja  a  K é k k e r e s z t  m o z g a l o m n a k ?  M e n tő  m u n k á t  
v é g e z n i  a z o k n a k  a z  é rd e k é b e n ,  a k i k e t  v a g y  m e g e j t e t t  m á r  v a g y  
k ö r n y é k e z g e t  a z  a l k o k o l  ö rd ö g e .  S  e z t  a  m u n k á t  a  s z e r e t e t  j e g y é 
ben , a z  e v a n g é l i u m  a l a p j á n  ó h a j t a  v é g e z n i .  A Kékkereszt Egye-
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sülét tagjai épen mert az evangélium alapján állanak, nem ítélik 
ugyan el azt, aki mértékkel élvez olykor-olykor szeszes italt, 
viszont azonban magukra vonatkozólag, tetszés szerinti időre, 
teljes abstinenciát fogadnak, mert a tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy az alkohol szenvedelme ellen máskép, mint a szeszes italok
tól való tartózkodással, harcolni nem lehet.

A mélyen tisztelt Szerkesztő Űr mozgalmunkról s egyesüle
tünkről volt szives azt mondani, hogy „a l e lk é s z e k n e k  é s  t a n í t ó k 
n a k  m á r  h i v a t á s u k n á l  f o g v a  i s  le lk e s e n  k e l le n e  t á m o g a  n i  e z t  a z  
e g y e s ü le t e t ,  m e l y  a  l e g v e s z e d e l m e s e b b  j á r v á n y n á l  i s  r o m b o l ó b b  
h a t á s ú  a lk o h o l é l v e z e t n e k  h a d a t  ü ze n ."  Éhez én csak annyit teszek 
hozzá, hogy bizony igen nagy lenne a mi örömünk, ha minél 
többen volnának evangélikus tanító-hadseregünk lelkes tagjai 
között olyanok, kik ebből a harcból ki is akarják venni részüket. 
Elárulhatom azt, hogy lelkész tagjai már vannak egyesületünknek, 
de tanító-tagjai még nincsenek, ha csak tagoknak nem tekintik 
magukat azok az igen tisztelt tanító urak, akik a múltban oly 
melegen pártolták ugyan mozgalmunkat s abstinensek is voltak 
stb., de egyesületünkbe még máig sem léptek be.

Végül még csak azt említem meg — s ezt már most egyút
tal az Országos Evangélikus Tanítóegyesület mélyen tisztelt 
E ln ö k é h e z  s nem csupán az igen tisztelt Szerkesztő Űrhoz inté
zem, — hogy nagyon szívesen vállalkozom arra is, hogy adandó 
alkalommal az itt röviden érintett kérdésekről valamely országos 
gyűlés alkalmával előadást is tartsak.

Ismételten is hálás köszönetét mondva a mélyen tisztelt 
Szerkesztő Urnák lekötelező szívességéért s ügyünk iránt tanú
sított jóindulatáért, maradtam kiváló tisztelettel 

Sopron. 1929. április 29.
Dr. Deák János, egyet, tanár

a „Józanság“ szerkesztője.

Közoktatási Egyesületek Egyetemes 
Tanácsának alapszabály tervezete.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus az összes magyar 
tanügyi alakulatoknak egy szövetségbe való tömörülését határozta 
el. Közöljük alábbiakban a megalakítandó szövetségnek alap
szabály tervezetét.

I. Cim, székhely, pecsét.
1. §. Ez az egyesülés a különféle közoktatási egyesületek 

tömörítése végett a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus határo
zata alapján alakult. Cime:

Közoktatási Egyesületek Egyetemes Tanácsa.
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2. §. A Tanács székhelye Budapest. Hivatalos nyelve magyar. 
Alüködési köre kiterjed Magyarország egész területére. Pecsétje: 
„Közoktatási Egyesületek Egyetemes Tanácsa. 1929“ körírás.

II. Célja.
3. § A K. E. E. T.-nak célja:
a) a különféle oktató alakulatokban egyesült erőknek egye

temes, egybefoglaló szervezetbe való tömörítése;
b) a magyar oktatásügy egységes fejlesztése céljából a kü

lönféle iskolafajok közötti összhang megteremtése;
c) a III. E. T. K. s minden ezután következő egyetemes tan

ügyi kongresszus előkészitése, határozatainak végrehajtása;
d) egyetemes oktatásügyi kérdéseknek, melyek különösen 

időszerűek, napirenden tartása;
e) a közoktatásügyi kormányzat támogatása oktatásügyünk 

előmozdítását célzó törekvéseiben;
f) a gyakorlati és elméleti pedagógiai tudományok népsze

rűsítése;
g) az iskola, a szülőiház, a társadalom közötti jó viszony 

megteremtése, ápolása;
h) a tanítói munka magasabb erkölcsi és anyagi értékelésé

nek előmozdítása; (Szolgálati pragmatica.)
i) a partikuláris egyesületi érdekeknek, amennyiben az egye

temesség érdekeivel összeegyeztethetők, támogatása;
j) az egységes tanügyi közigazgatás szakszerűsítésének napi

renden tartása.
Ezen célkitűzés elfogadásakor a Tanács tagegyesületei ki

mondják :
1. Csak a célban megjelölt, az egyetemességet érintő kér

dések kerülhetnek napirendre;
2. a Tanács állásfoglalása nem jöhet ellentétbe a képviselt 

egyesületeknek a felvetett tárgy lényegére vonatkozó eddigi ma
gatartásával és felfogásával:

3. a közös tárgyalás anyaga sohasem lehet valamely kép
viselt egyesület belső életének olyan megnyilatkozása, amely nem 
érdekli a közösséget.

IIL Vagyon, jövedelem.
4. §. A Tanács pénztárába folyó minden jövedelem a 3. §.- 

ban megjelölt célok elérésére szolgál.
Ennek javára fordítható tehát:
a) az esetleges alapítványok jövedelme,
b) tagsági díjak;
c) segélyek, jutalékok és adományok.

IV. Közokt, Egy. Egyet. Tanácsának tagjai.
5. §. A Tanácsnak c s a k  rendes tagjai vannak. Tag minden, 

oktatókat magába foglaló egyesület, melynek belügyminiszterileg 
jóváhagyott alapszabályai vannak.
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6. §. Minden tagegyesület köteles évenként a negyven pengő 
tagsági díjat fizetni.

Ez a díj mindenkor az iskolai év első felében esedékes.
A tagok jogai.

7. §. a) Minden tagegyesület három tagját jelöli ki a K. E. E. T.- 
ban való képviseletre. Az egyik képviselőnek az egyesület elnö
kének, vagy helyettesének kell lenni.

b) Résztveheínek a nagytanács, illetőleg az egyesületi elnökök 
az elnöki tanács ülésén is, ezeken tanácskozási, szavazati joguk 
van és bármely tisztségre megválaszthatok.

c) Csak annak az egyesületnek képviselője szavazhat, amely 
a megállapított tagsági kötelezettségnek eleget telt.

8. §. A t a g s á g  m e g s z ű n é s e .  — Az olyan tagok, kik 
tagsággal járó kötelezettségeiknek két egymást követő eszten
dőben eleget nem tesznek, egyszeri felszólítás után a Tanáes 
tagjai sorából töröltetnek Az ily módon törölt tagok újra felve
hetők, ha elmulasztott tagsági kötelezettségeiknek visszamenőleg 
is eleget tesznek.

Megszűnik továbbá a tagság, ha a tagegyesüleí a Tanács 
törekvéseivel, céljaival ellentétes irányú tevékenységet fejt ki, ha 
a belügyminiszter felfüggeszti tevékenységét.

V. Az egyesület szervei.
9. §. 1. tisztikar, 2. az elnöki tanács, 3. a nagytanács,

VI. Tisztikar.
10. §. A tisztikar tagjai: az elnök, a helyettes elnök, a titkár, 

a két jegyző, egy pénztáros, egy ellenőr.
A tisztikar tagjait a nagytanács mindig az egyesület székhe

lyén lakó tagok sorából választja.
A tisztikar hatásköre.

11. §. A tisztikar az ügyek előkészítésére és elintézésére 
külön üléseket tart.

12. §. Elnök. Az elnök képviseli az egyesületet. Összehívja 
a nagytanács, az elnöki tanács üléseit és ezeken elnököl. Őrzi 
az egyesület pecsétjét. — Minden fontosabb iratot a helyettes 
elnökkel és titkárral együtt aláír. A felmerülő kiadásokat utalvá
nyozza. Évenkint legalább egyszer megvizsgálja az egyesület 
irattárát és ügykezelését. — Sürgős esetekben saját felelősségére 
intézkedik, intézkedéseit azonban jóváhagyás végett bejelenti a 
legközelebbi tisztikar és elnöki tanácsi ülésen. A Tanácsot jogi 
és magánszemélyekkel szemben képviseli. Egyes szakkérdések 
előadóját kijelöli.

13. §. A helyettes elnök az elnök helyettese. Az elnöki tiszt
ségnek időközben való megüresedése esetén a legközelebbi 
nagytanácsi ülésig az ügyeket vezeti. A nagyobb jelentőségű 
ügyek előadója.
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14. §. A titkár a tisztikar, az elnöki tanács, nagytanács elő
adója, végzi az egyesület levelezését, szerkeszti a jelentéseket 
és előterjesztéseket, előkészíti az ülések tárgyait, gondozza az 
irattárt, a tagokat nyilvántartja.

15. §. A pénztáros kezeli az egyesület vagyonát.
16. §. A jegyzők vezetik az ülések jegyzőkönyveit. A titkárt 

munkájában támogatják.
17. §. Az ellenőr állandóan ellenőrzi az egyesület vagyon- 

és pénzkezelését és ezért a pénztárossal együtt egyetemlegesen 
és vagyonilag is felelősek, — a számlákat, nyugtákat ellenjegyzi 
s a pénztáros által vezetett könyveket bármikor megvizsgálhatják.

18 §. Titkár és jegyzők a nagytanácstól megállapított tisz
teletdíjban részesülnek. — A tisztikar tagjainak hivatalos eljárás 
közben felmerült kiadásait az egyesület megtéríti.

VII. Elnöki tanács.
19. §. Az elnöki tanács áll:
a) tisztikarból;
b) a tagegyesületek delegált elnökeiből, illetőleg helyetteseiből.

Az elnöki tanács hatásköri.
20. §. a) Végrehajtja a nagytanács határozatait.
b) Ellenőrzi K. E. E. T. vagyonának ügykezelését.
c) Tanácsadó, véleményező és irányító szerve az egész egye

sülésnek.
d) Felvetődött kérdések szükebb megbeszélést itt nyernek.
e) Bizottságot küldhet ki kérdések tanulmányozására, elő

készítésére.
f) A legközelebbi nagytanács ülésig ideiglenesen gondos

kodik az évközben megüresedett tisztségek betöltéséről, valamint 
a szükséges helyettesítésről.

g) Megállapítja a közgyűlés elé terjesztendő jelentésekek 
javaslatokat és tervezeteket.

h) A tisztujitás megejtésére jelölő bizottságot küld ki.
i) Határoz a tagok felvétele és törlése ügyében.
j) Előkészíti a maga és a nagytanács ügyrendjét, melynek 

megerősítésére, vagy módosítására csak a nagytanács jogosult.
21. §. A határozatképességre, a szavazás módjára vonatko

zólag a 26. §. az irányadó.
22. §. Az elnöki tanács határozatai a nagytanácshoz feleb- 

bezhetők.
23. §. Az elnöki tanács a szükséghez képest tart ülést, de 

legalább minden negyedévben.
Tíz tag megokolt kívánságára azonban az elnök 14 napon 

belül köteles ülést összehívni.
VIII. A nagytanács.

24. §. A nagytanács évenkint rendszerint egyszer és pedig 
lehetőleg a nyári nagy szünet első felében tart ülést, melynek
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feladata elsősorban az eléje utalt kérdések fölött végérvényesen 
dönteni, másodsorban ünnepélyes manifesztáció az oktatóvilág 
összetartozandóságáról.

Az elnök, a tisztikar, vagy az elnöki tanács többségének 
kívánságára rendkívüli nagytanács ülést tartozik 14 napon belül 
összehívni.

A nagytanács ülésének székhelye Budapest.
A nagytanács ülésének helyét és tárgysorozatát legalább 14 

nappal előbb közölni kell a tagegyesületek elnökeivel.
A nagytanács jogérvényes határozatokat csak abban az eset

ben hozhat, ha azon a tisztikaron kívül legalább az egyesületek 
egyharmada képviselteti magát. — Ha a két héttel megelőzőleg 
kihirdetett nagytanácsi ülésre a tagegyesületek egyharmada nem 
képviselteti magát, akkor 14 napra uj nagytanácsi ülést kell hir
detni, mely tekintet nélkül a megjelenő tagok számára jogérvé
nyes határozatot hoz.

A nagytanács hatásköre.
25. §. a) Választja a tisztikart (tisztviselőket), tudomásul 

veszi a különféle tagegyesületek elnökeiből alakult elnöki tanács 
összeállítását.

Elnököt a nagytanács a képviselt egyesületek tagjaiból vá
lasztja. A nagytanács ettől kivételesen eltekinthet, amikor oly 
egyéniséget óhajt az elnöki székbe emelni, kinek képességei, 
működése különösen előmozdíthatja az egyesület érdekeit. Kívá
natos, hogy a különféle iskolatípusok képviselői egymást váltsák 
az elnökségben.

b) Tárgyalja a tisztikar és az elnöki tanács ideutalt javas
latait, jelentéseit.

c) Végérvényesen dönt mindazon kérdések felett, melyek a
3. §. 1., 2., 3. pontjait nem érintik.

d) Dönt mint legfelsőbb forum a tisztikar, az elnöki tanács 
határozatai ellen beadott panaszok felett.

e) Megállapítja, hogy az uj tagnak jelentkező egyesület meg
felel-e a jelen alapszabály 5. §.-ának.

f) Határoz az alapszabályok módosítása tárgyában.
26. §. Határozatait a nagytanács a 34. §.-ban foglaltak kivé

telével mindenkor szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség ese
tén az elnök szava dönt.

27. §. A nagytanács a tisztikar tagjait titkosan választja, az 
elnököt egy évre, a helyettes elnököt, titkárt, jegyzőket és ellen
őröket három évre.

28. §. Azok megbízatása, kiket időközben választanak, csak 
a legközelebbi tisztujilásig érvényes.

29. §. A szavazás módját névszerinti, titkos, a 27. §.-ban 
foglaltak kivételével a nagytanács 10 tagjának (egyesület) kíván
ságára kell megállapítani.
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30. §. A nagytanács üléseiről, jegyzőkönyv veendő fel, melyet 
az elnök, titkár, jegyző és hitelesítő ír alá.

A nagytanács, valamint K, E. E T. minden szervének ülései
ről jegyzőkönyv veendő fel, mely irattárban megőrizendő.

31. §. A nagytanács elé terjesztendő indítványokat legalább 
két héttel az ülés előtt kell benyújtani.

IX, Közokt. Egyesületek Egyet. Tanácsának felügyelete.
32. §. Az egyesület mindenkor a m. kir. belügyminiszter úr 

felügyelete alatt áll.

X. Közokt. Egyesületek Egyet. Tanácsa megszűnése.
33. §. Ha az egyesület működését végleg megszüntetné, 

akkor a vagyon a tagok jogainak épségben tartásával a m. kir. 
vall.- és közokt. minisztérium kezelésébe megy át, mely annak 
jövedelmét mindaddig, míg a Közokt. Egy. Egyetemes Tanácsa 
jelen céljainak megfelelő uj egyesület nem alakul, kezeli.

34. §. Az egyesület feloszlása felöl a tagok kétharmadrésznyi 
többsége határoz.

Ha az első alkalommal ennyien nem jönnének össze, akkor 
a nagytanács céljának hirlapilag való hirdetésével, 30 nap alatt 
uj nagytanácsot hív össze, mely tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára, végérvényesen határoz a feloszlás ügyében. A határozat 
érvényességéhez mindkét esetben a jelenlevők legalább kéthar
madának hozzájárulása szükséges.

35. §. Ezek az alapszabályok a miniszteri jóváhagyás nap
jával lépnek életbe.

A miniszteri jóváhagyásig az ideiglenes tisztikar vezeti az 
egyesület ügyeit.

XI. Záróhatározat.
36. §. Abban az esetben, ha az egyesület az alapszabályok

ban előírt célját és eljárását meg nem tartja, hatáskörét túllépi, 
államellenes működést fejt ki, a közbiztonság ellen súlyos vét
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, a m. 
kir. belügyminiszter ellene vizsgálatot rendelhet el. működését 
felfüggesztheti és végleg fel is oszlathatja.

A nyíregyházi ág. h. ev. iskolák története.
Rahmann A ndor  utóda: Stof fan Lajos 1878— 1883-ig működött 

ezen iskolában és azután a központiba került, ahol a III. osztályt 
vezette. Helyébe Andrási Som a  került és 1888-ig tanított. U tána 
Macsánszki Lajos  1891-ig, Ozvald Józse f  1897-ig, Fazekas János  
1908-ig volt a körteutcai iskola tanítója, akinek önéletra jzát a követ
kezőkben adjuk le:
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Született R áson(A baú j-T orna várm ,), 1869, évi június hó 19-én, 
Fazekas A ndrás és H alász E rzsébet kisbirtokos szülőktől. Az elem i 
iskola VI. osztályát és a gimnázium I,— III. osztályait K assán, a IV, 
osztály t pedig az eperjesi ág, h. evang, kollégium ban végezte. Azután, 
felvétetett az eperjesi evang. tanítóképzőbe, ahol az 1889. évben ta 
nító i oklevelet nyert. T anárai voltak: H örk József igazgató, Fabríczy 
János, Gam auf György és Zsarnoviczky István. Tanító-nevelői m un
k á já t A lcsillen  (A rad  várm.) Institorísz G yula földbirtokos és nyug. 
alezredesnél kezdte. 1890, július 1-től K assán m int kán tortan ító , 1891. 
október 1-től a nyíregyházi ág. h. evang. egyház nagycserkeszi tanyai 
iskolához v á lasz ta to tt meg, ahol egy évig a túlnépes iskolát vezette. 
1892. szeptem ber 1-től az iskolaszék az akkor fe lép íte tt központi is
kolánál P azár István igazgató, M ráz K ároly  és Szénfy G yula idősebb 
tanítók m ellé segédtanítóul alkalm azta. 1897, szeptem ber 1-től a 
körteutcaí I.— II. vegyes osztály  és 1908. szeptem ber 1-től a  központi 
új IV. vegyes osztály vezetésével b ízato tt meg. Végre 1921, évi szep
tem ber hó 1-től az iskolaszék á lta l a III/A . fiúosztályba osz ta to tt be, 
m elynek ma is osztályfőnöke. K ezdettő l fogva m inden nemes tan ító i 
m unkában résztvett. Előbb a N yíregyházi Járáskö rné l, m ajd  a  Sza- 
bclcsmegyei Tanítóegyesületnél vá lla lt aljegyzői tisztet. T anfolyam o
kat végzett, am elyeken a dadogok és hebegők, a szlő jd  és a kereskedő
tanonciskola tan ítá sá ra  képesítést szerzett. 1890-ben a K assai D a l
egylet, m ajd  a N yíregyházi D alegyletnek tag ja  volt az 1923, évig. 
R észtvett számos országos dalversenyen. Több cikket írt a ,,N y ír
v id é k ib e  tanügyi dolgokban és értekezéseket ta r to tt tanító-közgyű
léseken. T agja a N yíregyházi Polgári O lvasó-Egyletnek (titkára  volt 
és jelenleg választm ányi tag ja ), továbbá tag ja  N yíregyháza város kép 
viseletének 1903 óta. T ag ja  több em berbaráti egyesületnek, — 1898. 
augusztus 28-án megnősülte neje D éry Erzsébet, akivel im m ár 30 év 
óta boldog házas é le te t él. H árom  gyerm ekük született: B erta, aki az 
1923. évben B álint István dr. helybeli ügyvéddel házasságot kötött; 
László okleveles gépészm érnök, aki ezidőszerint kultúrm érnöki szak
ism eretekből is szigorlatozik; Rózsika, Tóth A ntal dr, tanítóképző- 
íntézeti tan á r neje.

Az 1922.— 1923. tanév elejétő l a nyíregyházi ág. h. evang. nép 
iskolák igazgatója s a 41 tagból álló tan testü le t szellem i és anyagi 
ügyeit protestáns, dem okratikus szellem ben igyekszik vezetni.

Isten  á ldása  legyen az elválla lt nehéz tanító i munkán!
1908-ban Petrikovits Pált, a búzatéri iskola tan ító já t, sa já t ké re l

mére a körteutcai iskolába helyezték  át. Petrikovits leszárm azo ttja  
lévén az ,,új gyarm at m egnépesítő jének“ , nem  lesz ta lán  érdek te len  
„A  nyíregyházi keresztény (így!) ág, vall. anyaeklézia tö rténete i 
1804“ címet viselő N agy Sám uel tö redék  jegyzeteiből a következőket 
m egörökíteni folyóiratunk hasábjain  is: „T örtén t t. i. m időn Gróf 
K árolyi V ásárhelyről Szarvason keresztü l u taz tában  vontató lovakat 
itt változtatván, egy kevésig m ulatna, hogy a város előkelő gazdáit 
m agához h ivatta  s velek a gyarm atosítás tervét és annak hasznait és
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feltételeit közlötte, Felv ilágosítja  és a já n lja  nekik e dolgot egyszers- 
m int hathatós közben járását is ígéri a vallás gyakorlása, a lelkész ta r
tá sa  tekin tetében  — és a tem plom  és egyébb (így!) épületekhez anyi 
(így!) fát a ján l ingyen a m ennyire szükség.

Ezen kegyelm es nyila tkozást m indenes (így!) közt leginkább tud ta  
m élta tn i nemes Petrikovícs János szegényebb soron szarvasi lakos, — 
ki a többiek nevében kiküldetve Gróf után, nyom ba m ent Nagy K á
rolyba tőle m indenekről még bővebben kitudakozandó.

E já ra tb an  szerencsés is volt, m ert nem csak kiküldetésének ó h a j
to tt czé ljá t e lérte : de azon felül még szerény buzgalm a ju talm ául a 
G róf á lta l nem csekély kiváltság ígérete m ellett, — ezen uj megnépe- 
sítőjének is neveztetett . . . A z ő gondos sürgetése által, ez a G róftól 
k iado tt gyarm atcsitási hirdetm ény kevés idő a la tt egész Békés megyét 
á t futotta, — és oly sikerrel, hogy csaknem  m inden jobbágynak m int
egy je lad ásra  felkelvén ide átköltözni készültek .“ . . .

Petrikovíts Pál szü letett N agyiétán  (Bihar várm .), 1871, június 
29-én. Öt elemit, négy gimnáziumot N yíregyházán végzett és azután  
az eperjesi tanítóképzőbe m ent s a gyakorlati évet Péteriben  (Pest 
várm.) tö ltö tte . N yíregyházára 1890-ben kerü lt. Előbb két évig a 
R acskó-bokorban és azután  a II. m anda-tanyán  m űködött. A négy
osztályú tanyai iskolában a 250 tankötelesből 180-at tan íto tt, m ert 
ennyi fért be héríng m ód jára  a tanterem be. Ezen iskola körzetén most 
kilenc tanyai iskola épült. 1902-ben a búzatéri I.— II. vegyes osztályú 
iskolába kerü lt és 1908-bán Fazekas János helyét foglalta el. M int 
tanyai tanító  és jó hírnévnek örvendő pomológus, fe le jthetetlen  em 
lékeket hagyott a tanyai nép közölt. A  tirpák  gazdák még ma is fe l
keresik, m int gyüm ölcsészeti szakértő t és mindig fogalom m a ra d . e 
tekin tetben az ő neve, A  városban az elemi iskolán kívül tan íto tt a 
tanítóképzőben és az ipariskolában. V égzett gazdasági, kertészeti, 
ra jz  és szlőjd tanfolyam ot. A  kertészeti lapoknak sokáig volt m unka
társa . Tevékeny rész t vett az egyesületi és társadalm i életben. É rde
mei elism eréséül különféle címeken: állami, megyei, egyházi ösztön
d íjban részesült. — N ejével, P a taky  Erzsébettel három  fiút neveltek, 
akik közül László szerencsi orvos, Lajos nyíregyházi tanító , G yula 
pedig jogász.

Gyurátz Ferenc emlékezete.
„Kiválik egy-egy, milliók közül,
Mint satnya bokrok közt dicső sudár... 
Kiválik egy-egy, kinek szivébe 
Mint öntükrébe néz a büszke nap.
Kin nem hazugság Isten drága képe, 
Kinek határt, célt fenkölt vágya szab. .

(Szász Károly)
A dunántúli ev. egyházkerület gyülekezetei néhai nagynevű 

főpásztoruknak: G y u r á t z  F e r e n c püspöknek áldott emlékét 
idézték föl május hó 5-én, Rogate vasárnapján, hogy az egyház-
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kerületben kifejtett odaadó, hűséges munkásságának hódoljanak 
s egyben dicsőítsék a Mindenhatót, hogy a nagyszivü és nagy
lelkű embert és lelki vezért adta nekünk.

Gyurátz Ferenc püspök a kerületéhez tartozott tanítóságnak 
is őszinte tiszteletét, szeretetét és nagyrabecsülését szerezte meg, 
igy a tanítóság is hálával tartozik emlékének, amely közöttünk 
tanítók között soha el nem halványulhat.

Ezt a mélységes hálát akarja kifejezésre juttatni ez a szerény 
megemlékezés is, amely mint örökzöld repkény futja körül a 
pápai temetőben emelkedő fejfáját a Krisztus igaz szolgájának. 
Éppen négy évvel ezelőtt hunyta le szemét az a kiváltságos lelki 
vezér, akinél nagyobbat alig mutathat föl az evangélikus főpász
torok galériája. A hajdani rómaiak, akinek emberi és honpolgári 
érdemeiért a legnagyobb kitüntetést akarták adni, azt a „ p á t e r  
p a t r i e “ melléknévvel díszítették fel. Gyurátz Ferencre vonatkoz
tatva, ezt úgy variálnám, hogy ő a „ p a t e r  e c c l e s i a e “ volna, 
akinek egész pályafutása a hivatását igazán betölteni tudó pap
nak élete volt s aki életét is szívesen áldozta a gondjaira bízott 
nyájért.

Nemcsak magának az evangélikus egyháznak, de az egész 
protestantizmusnak is egy olyan vezéralakja volt Gyurátz Ferenc, 
aki soha el nem múló érdemeket szerzett nemcsak egyházi, 
egyháztársadalmi téren teljesített munkásságával, hanem minden 
téren, ahol embertársainak a társadalomnak és hazájának hasz
nálni tudott. Hazáját is rajongásig szerette; ezt külsejében is 
dokumentálta azzal, hogy fiatalabb pap korában magyar ruhát 
viselt. Sohasem tévesztette azonban szem elöl, hogy első sorban 
a lelkek gondozására hívta el az Isten s mint ilyennek egész 
lényét átszellemesítette a hivatása.

Aki egészségének föláldozásával, életfeladatul tűzte ki, hogy 
egyháza, hazája és a társadalom számára „ e m b e r e k e t “ nevel
jen, annak a neve az örökkévalóság határánál végződhetik. 
Gyurátz Ferenc ama kiválasztottak közül volt, akik úgy tudtak 
élni, gondolkodni és cselekedni, hogy minden ténykedésükön a 
jónak példára hivatott fényessége ragyogott. Olyan erények sugá
roztak ki e kiváló nagy ember leikéből, amelyek az iránta való 
tisztelet őszinteségével és a hozzávaló szeretet melegével ihlet
nek meghaló porában is, minden igaz szivet. Tevékenysége, sziv- 
jósága, puritán jelleme, hitbuzgósága vetekedtek egymással. — 
Puritánsága gondolkodásában, cselekedetében kifejezést nyert; 
alig volt nagyobb igénye, mint egy karthausi szerzetesnek. Köz
jogi méltósága mellett sem akart soha többnek látszani, mint 
Krisztus egyszerű szolgájának.

Mindig szószólója volt a felekezeti békességnek. Hogy ennek 
és igy a társadalmi egységnek minő ápolója volt Gyurátz Ferenc, 
arról volt székhelyén: Pápán s mindenütt, ahol egyházlátogató 
kőrútjain megfordult, a még élők sok szépet és épületeset tud
nának beszélni. Ebben a tekintetben igazán klasszikus magas-
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Ságban állt. Elmondható róla, hogy mint Krisztusnak jó vitéze, 
egyetemes keresztényleiket hordozott törékeny testében.

Mindig magas nézőpontból figyelte az életet. Szemei messze 
láttak; erős protestáns érzülete pedig nem gátolta, hogy egyházi 
kérdésekben*is Ítéletében tárgyilagos és ha kellett: bátor szóki
mondó legyen. Mint szónok, szavainak meggyőző erejével, a 
fanatizmusig képes volt magával ragadni hallgatóit. E sorok Írója 
is nem egyszer bámulta ebbeli kiválóságát az egyházkerületi 
gyűléseken.

Ama nagy és nehéz feladatok mellett, amelyeket püspöki 
hivatása rótt vállaira, kulturális és humanitárius eszmék szolgá
latára is tudott időt szakítani s a tudományos irodalmat szemé
lyes működésével is támogatta. Tartalmas cikkei a különféle 
lolyóiratokban sűrűn jelentek meg; nagyobb munkáit pedig önálló 
kötetek őrzik. Tudományos műveltsége közmondásos volt; ency- 
klopádikus ismeretével a régi polyhisztorok közé tartozott. A 
héber és görög nyelvet a maga eredeti szellemében ismerte. A 
bibliát héber és görög eredetiben olvasta. Vele szemben a kö
zönséges szürke ember analfabétának érezte magát, tapasztalván 
szédítő mennyiségű ismeretét. Ennek dacára szerény volt egész 
az alázatosságig.

Nemes és szép volt a cél, amely felé igyekezett; nehéz és 
göröngyös az út, amelyen haladt a mi üdvözült nagy emberünk 
Gyurátz Ferenc; de győzött, elérte célját, megmutatta híveinek, 
mindeneknek azt az utat, amelyen haladva erős akarattal, kitar
tással, boldogok és megelégedettek lehetnek. Áldott, áldott legyen 
azért emlékezete!

Benedek Vince.

Vegyes közlemények.
Nyári tanulmányút tanítók részére a Szepességbe és a 

Magas Tátrába. A tanulmányút célja: az elszakított Felvidék 
egyik legszebb részének megismertetése a tanítósággal. Időtar
tama tiz nap; indulás július 4-én, érkezés július 14-én. — Útirány: 
Kassa—Szepesváralja—Lőcse—Késmárk. Tátrafürdők— vízesések 
— Csorbató — Popráditó—Tengerszemcsúcs—Vörösklastrom — Du- 
najec áttörése—Szepesbéla—Barlangligeti csepkőbarlang. — Rész
vételi dij: 200.— P, mely magában foglalja az összes kiadásokat 
(vasút-, autóköltség, szállás, napi háromszori étkezés, borravalók). 
Megjegyzendő, hogy gyorsvonat III. osztályán, v. személyvonat II. 
osztályán utazunk, lehetőleg különkocsiban, az üt nagyobb részét 
azonban autóbusszal tesszük meg. Útlevelét mindenki maga szerzi 
meg, a cseh-szlovák vízumot a fél költségére a vezető is meg
szerzi. Kérem akkor az arcképes igazolvány beküldését! — Az 
utón bármely tanító résztvehet hozzátartozóival. Nem tanítók csak 
abban az esetben vétetnek fel, ha nincs elég jelentkező.
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Jelentkezni alulírottnál lehet j ú n i u s  10-ig levélben v. sze
mélyesen. Jelentkezésnél 50.—P fizetendő, mely összeget a jelent
kező, ha nem vehetne részt az utón és ha ezt legalább júl. 3-ig 
bejelenti, teljes összegében visszakapja. — A vezető személye
sen található: VIII., Mária Terézia-tér 8. Ide lehet a levélben való 
jelentkezést is küldeni. Érdeklődés válaszlevelezőlapon

Budapest, 1929. ápr. 20.
Nemess Hubert s. k.

gyakorló isk. tan.
*

Kellő számú előfizetés beérkezése esetén még e nyáron meg
jelenik „Evangélikus Chorálok Kincsesháza“ cimü chorálkönyv, 
amelyben különösen a Tranoscius, Zpevnik és Fiuebrál énekei, 
de háromnyelvű egyházainkban használatos összes magyar és 
német énekek choráljai is bennfoglaltatnak, orgonára négy
szólamú szerkesztésben; némely ének több dallammal és a sorok 
és szótagok növekedése szerint rendezve; a mű végén liturgikus 
résszel. A nagyterjedelmű, 392 oldalra tervezett mű előfizetési ára 
Budapesten, félvászonkötésben 30.— pengő. Előfizetések június 
15-ig ezen címre küldendők: Moczkovcsák Ernő evang. lelkész és 
tanító^ Csépa Szóin okmegye.

*

Luther Lelke. III. kötet. Dr. Szigethy Lajos kiváló egyházi kró
nikásunk hangulatképeit a lutheránus magyarság múltjából egy 
harmadik kötetben gyűjtötte csokorba. Aki Szigethy Lajos Írásait 
olvassa, nem tudja mit szeressen bennük jobban, a megnyilat
kozó meleg szivet, kicizellált magyarságának szépségeit, meg
látásának módját, vagy a mindenütt kiütköző tárgyi igazságot. 
Ezzel a kötettel is mélyítette egyházunk héroszai iránt érzett 
hódoló tiszteletet és megszilárdította önérzetünket. Csak végig 
kell tekinteni azon a díszes gallérján, melyen Szigethy plasztikus 
jellemképeit kiállította és megtelik szívünk őszinte örömmel, hogy 
tagjai lehetünk egy olyan egyháznak, mely az igazi nagyságok 
ily végeláthatatlan sorozatával dicsekedhetik.

Ha ezt a kötetet olvassuk, minden átforgatott uj lap után 
azt érezzük, aminek szerző kővetkező poétikus alakban ad oly 
szép kifejezést: „Úgy vagyok a magyar lutheri világ csillagos 
egével, mint a hortobágyi pásztorember, mikor hamvadóban lévő 
pásztortűz mellett hanyatfekve, gyönyörködik a csillagokban. Meg
számlálni nem is próbálom azokat. Tudom, hogy úgyis hiába 
próbálnám, de megtelik a lelkem a végtelenség magasztos érzé
sével. És boldog vagyok abban a tudatban, hogy ezek a csillagok 
mind énreám hintik rezgő sugaraik aranyesőjét.“

Az uj tantervnek evangélikus szellemben való kiegészítésé
hez bőséges anyagot nyújt ez a pompás művecske és azért be
szerzésre a kartársaknak és iskolai könyvtáraknak a legmele
gebben ajánljuk.
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Mancika. Ezen a címen Glatzné Aczél Anna ev. vallástanár 
ifjúsági színdarabot irt 3 felvonásban. Ára 60 fillér és kapható a 
Luther-Társaság könyvkereskedésében. Egy szegény varrókisasz- 
szony nemes viselkedésén megtörik egy elnevelt gazdag leány
nak gőgje, aki annak példáján tanulja, hogy a munkás kezet meg 
kell becsülni s hogy öntudatos, lelkes munkával kell eltüntetni 
a romokat; ettől függ a haza sorsa A párbeszédek élénkek és 
könnyen folynak. A színdarab ifjúsági előadásra nagyon alkalmas.

A speyeri protestáció. Négyszáz esztendeje annak, hogy 
tizennégy birodalmi város és néhány fejedelem átnyújtottak Speyer- 
ben a császárnak egy okmányt, amely a nyugati civilizációnak 
egyik legnevezetesebb történelmi okmánya. A speyeri proteslá- 
ció a nemzeti és egyéni jogoknak hangoztatása a klerikális és 
politikai imperalizmussal szemben. A pápának és a császárnak 
„én“-jével szemben a speyeri protestálók a Krisztusban hívők
nek gyülekezetére mutatnak rá. A demokrácia öntudatra ébredt, 
mozgolódni kezdett s azóta egyre növekszik és fáklyahordozója 
a keresztény civilizációnak, kultúrának és vallásnak. A központ, 
a reformáció hérosza: Luther Márton. Zászló volt, amely körül 
az akkori császárságok és birodalmak önkényuralma alatt síny
lődő kisebb államok gyülekeztek nemzeti jogaiknak védelmében. 
Luther által tanulták meg az emberek szellemi, gazdasági és 
erkölcsi életüknek tágabb lehetőségeit meglátni. Luther megtalálta 
Istent és a személyes szabadságot és képes volt kinyitni ember
társainak szemét, hogy meglássák azt, amit ő látott. Ő gyújtotta 
meg a lámpát és ettől az egytől gyulladt sok millió lámpa. A 
speyeri birodalmi gyűlésen azt hitték a rövidlátók, hogy sikerül 
majd helyreállílani az egyházi és világi imperializmus megtépá
zott tekintélyét. A klerikálisok hallani sem akartak az evangéli
kus kisebbség kívánságairól, mert lekicsinyelték Luther magvető 
munkáját és nem számítottak a nép felébredt öntudatával és 
azon készségével, hogy inkább szenved, mintsem hogy mégegy- 
szer magára vegye az igát, mely alatt eddig görnyedt. 1529-ben 
a nép szava Isten szava volt. Tizenkilencen protestáltak Speyer- 
ben. Kevesen voltak tehát, de nagy erő oltalmazta és támogatta 
őket. Főerejük abból eredt, hogy mögöttük sorakozott a néptömeg, 
melyet átjárt az Isten igéje. Az Isteni kegyelem az Ige és a szent
ségek csatornáin ömlik az emberiségbe. Luther meglátta ezt a 
tant a Szentirásban, de meglátta embertársainak életében is. 
Luther és elődei fáradhatatlanul csepegtették az evangélium igaz
ságait a néplélekbe és mikor a nép nyelvén megjelent és nyom
tatásban terjesztetett a Biblia, akkor a köznép át lett itatva a 
hívők üdvösségét munkáló erővel, az evangéliummal és termé
ketlen sivatagok megtermékenyültek. A nép hamarosan megtudta, 
hogy hol buzog életének és boldogságának forrása Többé nem 
lehetett a népet visszatartani attól, hogy jogát követelje és érvé
nyesítse. Ennek tudata merevítette meg Speyerben annak a 19 
férfiúnak gerincét és erősítette hangját. Énnek köszönhetjük, hogy
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Speyerben szabadságjogaink és hitelveink máglyára nem kerül
tek és el nem égtek.

Tanító ünneplése A körmendi anyagyülekezet igazgató-taní
tóját és kántorát, S o m o g y i  Bé l á t  abból az alkalomból, hogy 
tiz esztendeje kezdte meg körmendi tanítói működését, meleg 
ünneplésben részesítette. Somogyi mindig első volt ott, ahol dol
gozni kell és utolsó ott, ahol elismerést és dicséretet oszto
gatnak. Nemcsak gyülekezeti munkáját végzi lelkiismeretes hűség
gel, hanem értékes közéleti tevékenységével is öregbítője gyüle
kezete hírnevének. Nevét országos viszonylatban is ismeri a peda
gógus-világ és az Országos Evangélikus Tanítóegyesület, a sze
rény megjelenésű fiatal kartársban nagytehetségű főtitkárát tisz
teli és szereti. Adja Isten, hogy 40 éves jubileumát is megérje 
jó egészségben és akkor boldog érzéssel tekinthessen vissza 
befutott pályájára és elért eredményeire!

Jó gyermekek — rossz gyermekek. A Protestáns Tanügyi 
Szemle májusi számában Hamar Gyula tanítóképző intézeti igaz
gató ismerteti dr. Frank Antal fenti címen kiadott 51 lapra terjedő 
művecskéjéí. Tekintettel arra, hogy „alkalmat nyújt a szülőknek 
arra, hogy gondolkodjanak azon, vájjon miképen kell a családi 
élet igen egyszerű, mindennapi eseteit felfogniok, ha valóban azt 
akarják, hogy gyermekeik ne legyenek hazug, lusta, engedetlen, 
torkos és válogatós, elkényeztetett gyermekek“ — e könyvecske 
beszerzésre mindenkinek ajánlható. A szülői értekezletek szem
pontjából is kiválóan gondolatébresztő ez a művecske és a tanító 
is jól használhatja.

Szellemi beruházás. Ezen a címen olvassuk a Pesti Hírlap
ban a következőket: Sokan az útépítésben, a legműveletlenebb 
munka, a földhordás, a kőtörés és a kubikos fuvarozásban lát
ják a hasznos beruházást. Mások azt hiszik, hogy hasznos be
ruházás, ha állami pénzen részvénytársaságokat csinálnak, ahová 
igen sok pártfogoltat lehet jó fizetéssel elhelyezni. De akik kegyes
kednek az élet tárgyilagos megfigyeléseivel foglalkozni, azok 
talán beismerik, hogy van s z e l l e m i  b e r u h á z á s  is, ami igen 
sok közvetlen hasznot hoz a nemzet minden tagjának, sőt az 
egész országnak. A tanítók és tanárok munkáját legnagyobb 
igazságtalanság volna adminisztrációnak, k e z e l é s i  m u n k á 
n a k  venni. Ők nem „ a d m i n i s z t r á l j á k “ az iskolát, nem 
„ k e z e l i k “ az ifjú nemzedéket, hanem tanítják és nevelik. Olyan 
produktiv anyagot kalapálnak a fiatalok fejébe, amiből tudomány, 
műveltség, és anyagi haszon jön ki nemcsak az egyes emberek, 
hanem az egész ország javára. Talán ki lehetne mondani, hogy 
a tanítók és tanárok munkája és hivatása hasznot hajtó beruhá
zás. Tehát amit az ő fizetésükre költ az állam, vagy más iskola
fenntartó az nem adminisztratív költség, az n e m  t i s z t a  s z e 
mé l y i  kiadás. Hiszen ami az iparban a többet jövedelmező 
szakműveltség, ami a földművelésben a többtermelés, ami a
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kereskedelemben az élelmesség, a szakismeret, a számolási 
készség s ami általában az adójövedelemben a többlet, az mind 
első sorban a tanítók és tanárok érdeme. Mármost tessék ebből 
a szempontból mérlegelni, hogy a tanerőknek milyen tiszteletet, 
elismerést, fizetést és nyugdíjat ad az állam! Semmi esetre sincs 
arányban azzal, amit a tanférfiak és tanítónők a lelkűkből, az 
egészségükből adnak a jövő nemzedéknek. Gróf Klebesberg 
Kuno miniszter szép beszédben elismerte a tanítók, tanárok érde
meit. De a Hold-utcai palotából ki kell vinni ezt az elismerést 
és hálát a nagyközönség körébe s főként a törvényhozó terembe. 
Mert a jövőben még nagyóbb és nehezebb feladatok hárulnak a 
tanítókra és tanárokra. Minden uj reform a túlterhelés csökken
tése az ifjúságnál, uj túlterhelést jelent a tanítói testületnek. A 
tanító, tanár idegmunkát, észtornát és még szülői munkát is végez. 
A szülők nagy része nem ér rá gyermekeivel foglalkozni, s ha 
ráér, akkor sokszor elrontja őket. Könnyű kimondani a jelszót, 
hogy vigyük az iskolát közelebb az élethez. De miért távolítják 
el az emberek az életet az iskolától ? Mikor az iskola régi rend
szerében is becsületesebb, mint az élet. Nem t a n t á r g y b ó l  
áll az élet. S a tantárgyba mégis bele kell szorítani minden prak. 
tikus tudást, sőt az általános műveltséget is a fiukba és lányokba- 
Dgy átváltozott az egész Magyarország, sőt az egész világ, hogy 
hozzá kell idomítani a tanítást és nevelést. S az nem elég, hogy 
szobatudósok, tantárgyíudósok és bürokraták Írásban új tanter
veket csinálnak, az igazi munka azokra a lelkes tanítókra hárul, 
akiket aztán haláluk után is áldanak a jó tanítványok. De a taní
tóknak, tanároknak nem sokat ér az „áldás“ a haláluk után. 
Adják meg nekik még életükben.

Egy tekintélyes napilapnak ezt az állásfoglalását érdekünk
ben, élénk elégtétellel és örömmel üdvözöljük.

Brósz János orosházi igazgató-tanító, aki egyházát és az 
iskolát 45 éven át szolgálta kitartó hűséggel és önfeláldozó lel
kesedéssel, nyugdíjazását kérte. Elfáradt a nehéz munkában, 
pihenni kíván. Az egyház hálával emlékezett meg Brósz János 
érdemeiről és azokat jegyzőkönyvben örökítette meg. Csendes 
és derült életalkonyt kívánunk derék sorstársunknak.

*

Pályadíjnyertes tanítók. Május hó 13-án hirdették ki a kul
tuszminiszter elnöklete alatt tartott ülésen a Magyar Tudományos 
Akadémiában a Néptanítók Lapja pályázatának az eredményét. 
Vojnovich Géza, a Magyar írók Egyesületének elnöke emelkedett, 
lelkes hangú beszéd kíséretében bejelentette, hogy a Néptanítók 
Lapja javaslatára a hazai legnagyobb könyvkiadóvállalatok pálya
díjat tűztek ki tanítók részére e tétel kidolgozására: „Tud-e a nép
iskola jó könyvre nevelni“ ? Nagy elismeréssel emlékezett meg 
a pályamunkák kiváló eredményéről. A bírálóbizottság tagjai vol
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tak: dr. Vojnovich Géza, Herczeg Ferenc, Surányi Miklós, Csá
szár Elemér, Péter Jenő és Körösi Henrik. Három pályadíj volt, 
de a kultuszminiszter még öt pályadijat tűzött ki melléje.

Az első díjat F ö l d e s  F e r e n c  gyömrői református igazgató
tanító nyerte el, akinek szívből gratulálunk. Földes Ferenc a fia
tal tanítói gárdának egyik legértékesebb tagja. Jeles tolláról, 
szónoki készségéről előnyösen ismerik mindazok, akik a T aní- 
tók Lapját, a református testvérek hivatalos közlönyét olvassák, 
vagy akik a Tanítószövetség gyűlésein, melyekről sohasem hiány
zik, részt vesznek. Felszólalásait tisztánlátás, hosszas elmélyedés 
és az érveknek ereje jellemzik. Közkedvelté teszi őt társai előtt 
rendkivül szerény modora és igazságszereteíe. Még sok a mos
tanihoz hasonló sikert kívánunk kedves bajtársunknak! A máso
dik és harmadik dijat P u n e k  Gy u l a  és And a Gé z a  székes- 
fővárosi tanítók nyerték el. A közoktatásügyi miniszter öt egyenlő 
pályadíját S i k l ó s i  A n d r á s  tápiószelei, B o d o r D é n e s  sáros
pataki, G o j z e r  Gy ö r g y  szolnoki, R é m á n  J á n o s  adonypusz- 
iai és — ezt különös melegséggel emeljük ki — a mi kedves 
öcsénk: I h á s z  S á n d o r  sajókazai evang tanító nyerte el. Büsz
kék lehetünk erre a sokat Ígérő fiatal kartársunkra. Igazán dagad 
a keblünk a jogos önérzettől. A tanítóság valóban az ország 
szellemi arisztokráciájának leghivaíottabb képviselői előtt vizsgá
zott és pedig kitüntetéssel. Ezek után olyan jelentéktelen alakok
nak, mint Ernőd Tamás et consortes együgyü kirohanása nem 
fájhatnak senkinek sem. Hiába ugatja a kis kutyus a holdat, a 
hold mégis csak hold marad és a c s a h o s o k  erőlködésére 
talán szebben ragyog, mint bármikor máskor!'

$

Az Országos Protestáns Sajtószövetség elnöke, dr. Baltha- 
zár Dezső ref. püspök Kr u g  Laj os-hoz f. évi május hó 18-iki 
kelettel a következő levelet intézte:

Tisztelt Barátom!

Az Országos Protestáns Sajtószövetség április hó 21-én tar
tott alakuló közgyűlésén egyhangúlag a választmány tagjává 
választott meg.

Amidőn ezt örömmel hozom nagybecsű tudomásodra, egy
idejűleg tisztelettel arra kérlek, hogy ezen megválasztásodat el
fogadni s a Sajtószövetséget komoly munkájában, nagyértékű és 
nélkülözhetetlen támogatásodban méltóztassál részesíteni.

Tisztelettel és szeretettel 
Dr. Balthazár Dezső

*
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Rákos István, a Tanítószövetség nagyérdemű elnöke f. évi 
július 3-án ünnepli 40 éves hűséges szolgálatának jubileumát. 
Erre nagy szeretettel készül az ország tanítóságának egyetemes
sége. Az elnökök felhívják a tagok figyelmét Rákos István szemé
lyének nagy jelentőségére és szorgalmazzák a jubileumi alapra 
való gyűjtést. Az e célra szánt összegek Tóth Árpád pénztáros 
címére (Budapest, XI., Alagyar u 28.) küldendők.

Légy csendes szívvel. . . .
A  lévitákról m inden oldalró l m egfeledkeznek. Igaz, hogy a kán 

torok is deputációznak, deklam álnak, lam entálnak  s a végén a költség- 
vetésnél kitűnik, hogy nincs pénz a segítségre.

Nagy igazságtalanság az, hogy a kántorok javadalm át az állam 
egyszerűen beszám ítja  a tanítói fizetésbe; az egyik o ldalró l jövő ja 
vadalm at zsebrevágja a m ásik oldal, de az igazságtalanság még ki
rívóbb a lévitáknál, ahol három  te ljesítm ényért egy fizetést adnak.

M inden pá lyáná l ma m ár, ha csak egy lépést is tesz valaki, fize
tést kapnak  érte. Csak a papi és a tanítói álya, ahol „köszönöm szé- 
p en “-re m uszítják az em bert, m ert hát a papnak, tan ítónak  kell, hogy 
szíve legyen.

H át van is szíve, de ezzel a szívjósággal visszaélni há látlanság . 
H a m ár semmi eredm ényt nem lehet elérni a m inisztérium ban, az egy
házaknál kellene odahatní, hogy azok állap ítsák  meg: mi a lévitáké, 
mi a kán to ré  és mi a tanítóé a term észetbeni javadalom nál.

A kkor m ajd  az állam  nem szám íthatná be csak a tanító i jav ad a l
m akat, A zt is szorgalm azni kellene, hogy ne az egész javadalm at 
szám ítsa az állam , hanem  vegye tekintetbe azt is, hogy a tan ítónak  
a földek m egm unkálása pénzbe kerül, avagy azt felesm üvelésre ad ja  
ki, s így a földi javadalm aknak  csak a felét é rtékelje , ha m ár semmi
képen  nincsen pénz a kánto rtan ítók  részére.

Pedig lehetne pénz. Am ikor egy szolgabíró, ha kiszáll valam ilyen 
szem lére, a jegyzőkönyv felvételére írnokot visz m agával, ez a mai 
világban luxus, és erre  a luxusra  van pénz. A  szolgabíró is a m aga 
h ivatásában csak annyi, m int a tanító  a ka ted ránál. Egy jo ttányinál 
sem több. Ne érezze m agát degradáltnak, ha a to lla t kezébe kell venni, 
m ert csonka hazánknak  dolgozó em berekre van szüksége. S ha csak 
a dolgozók kapnának  fizetést, hej, ju tna akkor a kántoroknak is!

így elénekelhetjük  örökös zso ltárunkat: Légy csendes szívvel, légy 
békével!

P á t e r  J e n ő .
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Akik elmentek.
Özvegy Kap Gyuldné. Hat éve, hogy a soproni temetőben 

bezárult a sir az evang. tanítók atyai mestere Kapi Gyula felett. 
F. évi április hó 19-én utolsót dobbant az Elköltözött hűséges 
élettársának jóságos szíve és ápris 21-én a gyászba borult csa
lád és a résztvevők beláthatatlan sokaságától kísérve, férje mellé 
temettük azt áldott nagyasszonyt, akinek „Élete mindvégig az 
önmagát áldozó lélek boldogító élete volt. Tőle tanulták meg 
gyermekei az édesanyai szeretet s a hitvesi hűség végtelenségét“. 
Az elhunytban Kapi Béla dunántúli püspök és családja az esz
ményien jó anyát gyászolja. Az egyházkerület tanítósága szívből 
fakadó őszite részvéttel osztozkodott főpásztora mélységes fáj
dalmában. Krug Lajos tanítói küldöttség élén adott ennek kifezést 
és ugyancsak az egyházkerületi tanítóság nevében koszorút 
helyezett a sírra. Kapi Béla püspök úr az égyesiilet elnökéhez 
a következő sorokat intézte:

Mélyen tisztelt Elnök Ér!
Istenben boldogult jó Édesanyám elhunyta alkalmával Nagy

ságos Elnök Úr küldöttséget vezetett hozzám s meleg szavakban 
kifejezte az evangélikus tanítóság őszinte részvétét. Édesanyám 
koporsójára is koszorút helyezett az egyházkerület tanítósága 
utolsó búcsúzásúl.

Mivel szándékom ellenére nem voltam képes mindezt sze
mélyesen megköszönni, így mondok köszönetét Elnök Úrnak, 
mint a küldöttség nálam megjelent tagjainak s az egyházkerület 
egész tanítóságának velem és családommal szemben megmuta
tott együttérzésért és jóságért.

Jól tudom azonban, és ezt jól esik külön is hangsúlyoznom, 
hogy a gyásznak és részvétnek eme kifejezése csak kisebb szá
zalékban fakad a tanítóságnak az egyházkerület püspökéhez való 
viszonyából, legnagyobb százaléka magáért azon áldott lélekért 
fakad, ki életében hűséges élettársa és lelkesítő munkatársa volt 
a tanítóság atyjának s ki anyai szeretete melegségével is oly sok 
tanítóképzöintézeti növendéket segített és körülvett.

Hálás köszönetemet megismételve, szívélyes üdvözlettel ma
radok kész híve

Győr, 1929. április hó 25-én
Kapi Béla

püspök.
*

Hajas Gyula. Súlyos szenvedés után hunyt el éleiének 68-ik, 
boldog házasságának 42-ik és nyugalomba vonulásának 2-ik esz
tendejében H a j a s  Gy u l a  ny. igazgató-tanító Nemeskéren. Isten
ben boldogult kartársunk köztiszteletnek és szeretetnek örven-
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deft F. évi április 30-án helyezték porhüvelyét örök nyugalomra 
a kartársak és az egész község impozáns részvéte mellett. — 
Legyen áldott emlékezete!

*

Quint József. A magyar pedagógia új evangéliumának ihletett 
ajkú apostola, 47 éves korában, tetterejénak teljében, a megdi- 
csőültek honába távozott. Ő valóban pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után. Ő jelzett új irányt tanügyünk rengetegében s ha 
eleinte bizalmatlanéi és tétován követtük is, csakhamar megis
mertük tanainak igazságát és annál nagyobb lelkesedéssel sora
koztunk zászlója alá. Mi evangélikus tanítók is kegyelettel hódo
lunk a nagy halott áldott emlékezetének.

Gyámintézeti felhívás.
Amikor az alulírott egyházi elnök most, a húsvéti ünnepek 

után, az ország különböző részeiből kikerül középiskolai tanít
ványait megkérdezte, voltak-e a vakáció alatt odahaza templom
ban, a legtöbb igennel felelt. A beszélgetés során elmondták 
aztán azt is. hogy milyen szép odahaza az ő egyszerű templomuk 
és milyen boldogok voltak, amikor édesanyjukkal, édesatyjukkal, 
testvéreikkel felmehettek az Ur házába, ahol őket megkeresztelték, 
megkonfirmálták s ahol elődeik évtizedeken, évszázadokon át 
imádkoztak. Voltak azonban olyanok is, akik szomorúan jelen
tették, hogy ők bizony odahaza nem mehetnek templomba, mert 
messze vidéken nincs evangélikus templom. Nem is látnak oda
haza egész esztendőn át ev. lelkészt, de még ev. tanítót sem, 
mert ev. iskolájuk nincsen. Halottaikat a legtöbb helyen, csak a 
temetőnek egy sarkába temethetik el és bizony-bizony nemcsak 
a temetés, hanem a többi egyházi funkció körül is sok-sok nehéz
ség szokott felmerülni

Nincsen teplomunk . . . .  iskolánk . . . , temetőnk . . . , 
nincs lelkipásztorunk . . . , tanítónk. Oh mintha csak a zsoltáriró 
keserves panaszát hallanám: „A mi jeleinket nem látjuk, nincsen 
immár próféta . . . .  (74 zs. 9.) Oh csoda-e, ha ezek a mi hit- 
testvéreink odakint a szórványban, még százszorta jobban érzik, 
mint mi, hogy a mi egyházunk csak egy törékeny sajka, melyet 
a most különösen felkorbácsolt tenger hullámai, a viharok, a 
szirtek, a zátonyok, összetöréssel, elnyeléssel fenyegetnek. Oh 
csoda-e, hogy évről-évre mindig fokozottabb mértékben segít
ségért kiáltanak.

Ezeken a segítségért kiáltó szórványbeli hittesfvéreinken s 
a mi erőtelen, adósággal küzdő gyülekezeteinken különféle támo
gatásra szoruló intézményeinken akarna a gyémintézet megint 
segíteni. Ámde hogyan? Tekintélyes alapítványaink az egy ingat
lanokban levő Bognár alapítványon kivül, az összeomlás követ
keztében tönkrementek. Újabban pedig csak báró Radványszky
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Albert, báró Radványszky Kálmán, dr. Győry Lóránd, dr. Thébusz 
Zoltán, dr. Thébusz Béla, dr. Thébusz Aladár, lándori dr. Kéhler 
Zoltán, Laszkáry Gyula, Palicz Lajosné sz. Bencs Mária, Krutt- 
schnitt Antal, virtsologi Rupprecht Olivér, Mihályi Istvány, dr. Ajkay 
István, Tschürtz Pál emlékeztek meg nagyobb alapítvánnyal a 
Gyámintézetröl. Ezen alapítványoknak és a Bognár alapítványnak 
kamataival és a Gusztáv Adolf egylgti segéllyel bármilyen tekin
télyes is legyen az, nem elégíthetjük ki a sok folyamodót. Hisz 
a múlt évben nem kevesebb, mint 120 folyamodvány érkezett a 
Gyámintézethez. Azért, hogy segíthessünk szegény hittestvérein
ken s lehetőleg feleslegessé tegyük a most már több esetben is 
nem evangélikusok által végrehajtott költséges és nem épületes 
országos könyöradományok gyűjtését, legyünk megint a Gyám
intézeten belül magunk a gyűjtők, a supplikálók és jókedvű ada
kozók. Munkálkodjunk mindannyian — mint ezt Pál apostol az 
ephezusi véneknek oly annyira lelkűkre köti — serényen, buzgón, 
önzetlenül s viseljünk gondot az erőtlenekről s emlékezzünk meg 
az Ur Jézus beszédéről, amellyel azt mondotta: „Jobb adni más
nak, hogynem venni“. (Apcs. 20. 35.)

Kérjük a Gyámintézet kipróbált önzetlen gyűjtőit, hogy megint 
vegyék fel a munkát és hittestvéri szeretettől s az egyház iránti 
lángoló buzgósággal járják végig az uccákat, a házakat s kopog
tassanak be minden evangélikus családnál s gyűjtsék össze a 
szentek segítségére szánt önkéntes alamizsnát. Fogadják hálával 
és köszönettel még a legkisebb adományt is. Az egyes gyám
intézeti fórumokat pedig arra kérjük, hogy a segélyek elosztásá
nál alapszabályszerűen járjanak el s hassanak oda, hogy segély
ben az igazán arra rászoruló szegények részesüljenek. Akik csak 
valamikép is meg tudnak lenni segély nélkül, ne vegyék azt 
igénybe, hanem gondoljanak Jézus beszédére, hogy jobb adni 
másnak, hogynem venni.

Egyik német fejedelmi sarj, amikor apró gyermekkorában 
nevelője élénk szinekkel elébe rajzolta a mennyei Jeruzsálemet, 
amelynek kapui drágakövekkel vannak kiverve és uccái tiszta 
arannyal kirakva (Ján. jel. 21. 21.) így kiáltott fel: Ha én egyszer 
odakerülök, minden zsebemet telerakom drágakövekkel és arany
nyal s ledobom népünk szegény fiainak.

A jó Isten áldjon meg bennünket ily fejedelmi szívvel s adja, 
hogy a zsebünkben levő aranyból, ezüstből, rézből és papírpénz
ből juttassunk a mi szegény hittestvéreinknek is és juttassuk azt 
nékik a Gyámintézet révén, hogy abban továbbra is Istennek 
hozzájuk küldött angyalát lássák (Gál. 4. 14.), aki azt tartja, jobb 
adni másnak, hogynem venni.

Budapest, ill. Sopron, 1929 Misericordias Domini vasárnapján.
Ziermann Lajos s. k. Br. Feilitzsch Berthold s. k.
egyel gyáminiézeti e. elnök. egyet, gyámintézeli v. elnök.
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Egyesületi élet.
Tanítógyűlés Ivándárdán. A „Mecsekvidéki evang. Tanító- 

egyesület“ május hó 6-án és 7-én tartotta rendes tavaszi értekez
letét a baranyamegyei határmenti németajkú, de izig*vérig magyar 
érzelmű Ivándárdán.

Ezen két napra a község és annak lakossága valóságos 
ünnepi díszt öltött. A szokatlanul széles utca fel volt boronáivá 
és olyan színezete volt, mintha meggereblyézíék volna az egész 
úttestet.

A bevonuló vendégsereget zászlódíszbe öltözött utca és a 
leventezenekar hangversenye fogadta. Wölfel József leviía-kántor- 
tanító vendégszerető házánál elfogyasztott pompás uzsonna után 
a vendégszerető ivándárdai hívek örömtől sugárzó arccal kisér
ték a számukra kijelölt vendégeket a szállásra.

Este 8 órakor a templomban vallásos estély volt, melyet 
szintén a tanítóegyesület rendezett. A zsúfolásig megtelt temp
lomban első ízben gyultak ki a villamos lámpák, melyeknek tel
jes költségét egy áldozatkész özvegy fedezte. Közének után 
Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész imája, Stráner Vilmos kapos- 
szekcsői lelkész alkalmi előadása, Grieszhaber £ndre Henrik 
igazgató, tanítóegyesületi elnök előadása a gyermeknevelésről, 
valamint a szülők és a tanítók közötti viszonyról, végül pedig 
Knábel Vilmos igazgató vallásos novellája képezte az estély anya
gát. Az egyes számok között Hoffmann Károly kaposszekcsői 
tanító orgonakiséretes szólót, Grieszhaber Endréné, Gáspár József- 
né, Grieszhaber E. H. és Gáspár J. pedig két kvartettet adott 
elő nagy hatással A fényesen sikerült vallásos est Vértesi Zoltán 
imája után a Himnusszal végződött.

A templomból kijövő közönséget a leventezenekar egyházi 
énekekkel fogadta.

7-én reggel 9 órakor az egész község részvételével hazafias 
emlékünnepély volt a hősök szobránál, amikor is a Hiszekegy 
eléneklése után Grieszhaber E. H. hazafias és áldozatos emlék
beszéde, Knábel Vilmos pedig egy saját szerzeményű költemé
nyének elszavalása után 1 — 1 koszorút helyezett el a tanító- 
egyesület nevében a szoborra. A lélekemelő hazafias ünnepély 
Vértesi Zoltán imája után a himnusszal végződött, mire mindenki 
a templomba vonult ünnepi istentiszteletre, melyen Vértesi Zoltán 
prédikált, az előbb említett kvartett pedig egy éneket adott elő.

10 órakor kezdődött a tanítóegyesület közgyűlése a polgári 
olvasókörben. A közgyűlés meghallgatta az elnöki megnyitót, 
majd „Az ujtantervnek evangélikus szellemben való végrehajtása“ 
cimü előadást Az elnöki jelentés kapcsán a közgyűlés kegyeletes 
szívvel emlékezett meg az elhunyt Spiszák Károly pogányi kar
társról és őszinte szeretetteljes ünneplésben részesítette Pflug 
István csikostöttösi evang. kántortanítót, 40 éves tanítói szolgála-
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iának jubileuma alkalmából. Ugyancsak meleg szeretettel emlé
kezeti meg a Tanítók Szövetsége és az Eötvös-alap elnökének, 
Rákos Istvánnak nagy és hervadhatatlan érdemeiről, aki szintén 
most ünnepli 40 éves jubileumát. Azután letárgyalta az egyház- 
megyei iskolalátogató tanítóra vonatkozó szabályzatot, mellyel 
kapcsolatban több határozati javaslatot fogadott el. Miután még 
meghallgatta Reidl Sebestyén, mekényesi kántortanító igazán 
nagyon értékes előadását, „A szülők és tanítók nevelési munká
járól“, megejtette az általános tisztujításí, melynek során elnökké 
ismét Grieszhaber E. H. majosi igazgató, alelnökké Hatz József 
igazgató Borjádról. főjegyzővé Graf Adolf káníortanító Bikáiról, 
aljegyzővé pedig Schiller Adolf tanító Mekényesről választatott.

A közgyűlés 1 órakor ért véget, mire az egész tömeg ki
vonult a trianoni határhoz, mely alig 150 lépésnyire van az utolsó 
háztól és ott néma tüntetéssel, fájó szivvel nézett át az elrabolt 
területekre s visszafojtott könnyekkel, halk sóhajok között kérte 
a Mindenhatót, hallgassa meg mielőbb az itt elhangzó imákat 
szegény porbasujtott Magyarországunk jobb, boldogabb jövője 
érdekében.

2 órakor 60 terítékes bankett volt, melyen az első pohár
köszöntőt Grieszhaber Endre Henrik egyesületi elnök mondotta 
Magyarország kormányzójára. Gáspár József az ivándárdaiakat 
és azok vezető kántortanítóját Wölfel Józsefet, Wölfel J. a ven
dégeket, Vértesi Zoltán a hölgyeket, Knábel Vilmos Wallandt Á. 
gyülekezeti felügyelőt, Wallandt felügyelő pedig a magyar tanító
ságot, Hoffmann Károly és Lackner Ernő a tanítótestvéri össze
tartást éltette.

A tanítóságot megjelenésükkel megtisztelték Tóth Dezső fő
szolgabíró, Vértes és Lamnek főjegyzők, Szilágyi főintéző, Almássy 
tanár és még igen sokan a környékről.

Az egész ünnepség és a közgyűlés a legnagyobb rendben 
és igen ünnepélyes keretben folyt le, ami a fáradhatatlan rende
zőnek és házi gazdának, Wölfel Józsefnek az érdeme.

Egy holdkóros.*)
Eisenach tornyain zúgtak a harangok. Szózatjukkal utolsó 

útjára kisérték Bach Ambróziust, a város muzsikusát. Felesége 
és 4 gyermeke gyászolta az elhunytat.

*) Stein Ármin, Bach életrajzírója után.
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A temetés után a fájdalom és bánat sötét alakjaihoz szegő
dött egy még sötétebb, az anyagi gondé, mert az elköltözött apa 
hagyatéka a mindennapi kenyeret sem biztosította a kis családnak. 
A megtört anya szíve leginkább a 10 éves Sebestyén miatt telt 
meg fájdalommal. Mi legyen a kis zsenge gyermekből az atya 
gondoskodó keze nélkül ?

Amint a jó anya szivét a jövő sivársága aggasztó polipkar- 
jaival fojtogatta, elébe állt a legidősebb fia, Kristóf és lágy, vigasz
taló hangon mondá: „Édesanyám, ne okozzon gondolt magának 
a kis Sebestyén, majd gondját viselem én. Atyja leszek én a kis 
öcsémnek ezután. Bár keresetem szűkös, de ahol ketten ülnek 
az asztalnál, egy harmadik is elfér“. A szerető anya könnyes 
szemmel borult nagy fia nyakába és néma öleléssel mondott 
köszönetét nagylelkűségéért. így került a kis Sebestyén Kristóf 
házába, s bár könnyezve búcsúzott édesanyjától, bensejében mégis 
boldog volt, mert Arndstadtban, új otthonában is szerető szívek 
vették körül, és ha a testi táplálék szűkös volt is, bőségesen 
talált táplálékot szomjas lelke. Minő boldogság volt Kristóftól a 
zongora- és hegedűjátékot megtanulni és az iskolában a kórus
ban énekelni! A zene gyakorlásában töltötte úgyszólván minden 
szabad idejét és sokszor a türelmetlenség veit erőt rajta, ha nem 
haladt elég gyorsan előre tanulmányaiban. Kristóf többször inté 
higgadtságra a telhetetlent. A kis Sebestyén rövid idő alatt kime
rítette Kristóf kottakészletét, s bizony új kották beszerzésére nem 
jutott a sovány jövedelemből. így gyakran unalmasnak találta az 
agyoncsépelt darabokat, miket majdnem mind betéve tudott már. 
De mégis, Kristóf rácsos szekrényében, erős zár alatt volt még 
egy vaskos kötet. Vájjon miért nem játszhatott abból? Sokszor 
állt a kis zenész sóvárgó szemekkel a bezárt szekrény előtt, s 
vágyainak sólyomszárnyain a képzelmének szabad szárnyalást 
engedve bűvös, bájos terveket szőtt a jövőről, a lelkébeu még 
kiforratlan melódiák zsongtak.

A kötetben híres orgonisták szerzeményei voltak lemásolva, 
miket Kristóf úgy őrzött, mint a szeme világát. Jól tudta ő, hogy 
Sebestyén ezekre áhítozik, de még nem tartotta őt elég érettnek 
ahhoz, hogy kezébe adja. Sóhajtva vette tudomásul a 11 éves 
fiú gyámjának tilalmát. Vágyódása a tiltott gyümölcs után oly 
nagy volt, hogy sokszor könnyeitől nedvesen találta meg párnáját 
kis mamája. Kristóf adta a tudatlant, magában pedig kissé bosz- 
szantotta a gyermek türelmetlensége.

Egy szép holdvilágos éjszakán, éppen éjfélkor szellem suhan 
alá a lépcsőn Bach Kristóf orgonista házában. Fehér hálóköntös
ben, mezítláb, zajtalanul lépked be a földszinti szobába. Megáll 
a nagy könyvesszekrény előtt, eleinte félénken tekint körül, majd 
gyors elhatározással próbálja eltolni a szekrény rácsos ajtaját. 
A rács enged, nincs bezárva. Még pár pillanat, s a földi meny
ország megnyílik Sebestyén előtt. Ölelgeti, csókolgatja a kincset,
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vágyainak netovábbját. Majd ismét félve néz körül, de csak ár
nyékát látja a falon bólintgatni. Most már örömtől repeső szívvel 
szalad ismét fel hálókamrájába, ahol az asztalt a holdvilágos 
ablakhoz tolja és papirt, tollat vesz elő, s erre rójja a hangje
gyek százait. Hajnalban ismét visszaviszi a nagy könyvet helyére 
és boldogan alszik reggelig. És ez a munka folyik minden éjjel, 
amíg a hold kegyes. így tart a másolás mintegy 6 hónapig.

De a titoktartás sokszor-kínzó fájdalommá változott nála, s 
bár belső hallása sejtette vele a melódiák gyönyörű sorát, mégis 
a harmóniák csodás hangjait valóságban is szerette volna hallani. 
Nem okozott neki gondot a játék nehézsége, mert a darabok 
gyakori oivasásával teljesen elsajátította azokat.

Ekkor segítségére szegődik a szerencse. Kristóf a szomszé
dos községbe megy, ahol 1—2 napot kell töltenie. Mint áldja 
Sebestyén az isteni gondviselést ezért!

Alig hagyta el Kristóf a város területét, máris ott ült Sebes
tyén a zongoránál csillogó szemekkel, piruló arccal játszotta az 
előtte levő darabokat, egyiket a másik után. Nem látott nem hal
lott a külvilágból semmit, egész lényét eltölti a zene. Szinte a 
harmadik mennyországban képzelé magát és fogalma sem volt 
arról, vájjon ki állhat mögötte már jó ideje. S ime a mesék or
szágából a rideg valóságba esett, amidőn egy erős kéz érinté 
vállát, s bátyjának szigorú hangját hallá: „Imposztor, mit tettél?“

Igen, ő volt Kristóf, ki zsebkendőjét felejtvén otthon, a város 
végéről visszatért.

Sebestyén arca halvánnyá vált a félelemtől, s lábai a földhöz 
nőttek, ajkai némák maradtak. Kristóf pedig a szemrehányások 
özönét zúdítá rá. Szegény kis Sebestyén keserves sírásra fakadt 
és összekulcsolt kezekkel kérlelte szigorú gyámját.

„Bocsáss meg, kedves bátyám, vétkeztem ellened, de szívem 
vágyakozása oly határtalan volt, hogy nem tudtam azt legyőzni.“

A fiú keserves bűnbánata Kristóf indulatát lecsillapító, s ami
kor Sebestyén apróra elmondta miként és mennyi fáradsággal 
másolta le a vaskos kötetet, szívéből megbocsájtott néki, de a 
kéziratot elkobozta tőle.

Csendes szomorúsággal viselte Sebestyén a rá mért peni- 
íenciát, s türelemmel várta az időt, amikor majd magasabb zenei 
kiképzése megindul. Nem kellett sokáig várnia. Mert miként a 
hegyi patak is annál hangosabban csobog, minél több akadály 
van útjában, annál hatalmasabban bontakozott ki Bach Sebestyén 
géniusza is az útjában álló akadályok legyőzése után.

Kristóf orgonagyűjteménye nélkül is a mesterek mestere lön.

Kühn János
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Iskola udvaron.
Sok gyermek, játszi, gondtalan élet,
Jaj,  dehogy is tudja, hogy eztán mi lesz?
Két kézzel szórja örömúr a mosolyt  
Eperpiros szákra, óh, hogy pazarol.

_ Ő is örül, de a dús kamatnak,
Mit a boldog szívektől egykoron bevesz,
Ha majd  a játszi, é'des kicsinyekből  
Gondterhes, felnőtt és küzdködő lesz!

Páter Jenő.

Kulturfölény.
K u ltu rfö lényünk  csak  a k k o r lesz, ha a m eg m arad t csonka 

o rszágrész  g rav itác ió s kö zp o n tja  az e lsz a k íto tt te rü le te k  k u ltú 
rá ján ak . A m int a háb o rú  e lő tt d r e a d n o u g h t o k  ép íté sév e l 
a k a r ta  egyik ország tú llic itá ln i a m ásika t, úgy m ost a k u ltú ra  
ép íté séb en  folyik a lázas versenygés. A  h áb o rú  óta m indjobban  
tu d a to ssá  v á lt a n em eze tek  v e rsen y éb en  az a gondolat, hogy a 
k u ltú ra  elsőrangú  k ü l p o l i t i k a i  t é n y e z ő .  A  h áb o rú  u tán  
E urópa  a tm o szfé rá jáb an  az irodalom  és a tudom ány  em bere i vol
ta k  az első fixpontok , am ely ek re  a n ép ek  új le lk i közössége fel
ép ü lh e te tt.

*

A magyar nép.
A  m agyar nép  is te n á ld o tta  nép észben , tem p erám en tu m b an , 

te s ti, le lk i v irtu so k b an . Ú ri nép, m éltóságos, em e lk ed e tt, nagylelkű, 
te le  bizalom m al önm agához és m ásokhoz. Szép, te ljes individu- 
m okat te rem , de n incs kohézió ja. Az egyéni akciók  népe. Csak 
ak k o r igazán  nagy, am ikor egy u ra lkodó  egyéniség, ak it eg y arán t 
fé lt és sze re t, összefogja a nép  le lk é t, közös ce lt tűz eléjük és 
közös m unkába állítja . A  m agyar a rra  szü le te tt, hogy nagy em be
re k  k a teg ó riá ib an  éljen. E g y éb k én t nem  tud  nagyszerűen  élni, de 
m inden m agyar tud  n agyszerűen  m eghalni.

*

Ideálok.
Sem m inek sincs oly c seké ly  súlya, m int az ideá lo k n ak . M égis 

sok em b ern ek  hajója csak  a k k o r h a lad  k ö nnyedén  e lőre , ha ide
á lja it előbb a fed é lze trő l lehajigálja.



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l :  T a n í tá s i  t e r v e z e te k  a  g a z d a s á g i  é s  te r m é s z e t i  
is m e r e te k  k ö r é b ő l a III. oszt. számára. 2. T a n í tá s i  t e r v e z e te k  a IV. 
osztály számára. 3  P . 3. E r e d m é n y tá r  a  t a n í t á s i  t e r v e z e te k h e z .  
IV. o. 9 0  f i l l . 4. Ugyanaz a III. o. 9 0  f i l l .  5. S e g é d k ö n y v  a  t e im é -  
s z e t r a j z  ta n í tá s á h o z .  III.—IV. o 1 ‘2 0  P . 6. G a z d a s á g ta n ,  te r m é s z e t 
r a j z , h á z ta r tá s  é s  e g é s z s é g ta n . (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P . 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 5 0  f i l lé r .

Az 1., 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O r s z á g o s  E v a n g é l ik u s  T a n í tó e g y e s ü le t  t u la jd o 
n á t  k é p e z ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére (T o ln a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K is z e l y  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K i s z e l y  J á n o s  és 
M o ln á r  I m r e  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e l y  J á n o s :  B ib l ia i  tö r té n e te k . I.—II. oszt. számára 8 0  f i l l é r ;  
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  I m r e : E g y h á z tö r té n e t .  1 P .
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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.
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XXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 
1929. ÉVI JUNIUS HÓ

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

RATTIQ-ROMWALTCR NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek.
Homo. A cikket félre tettem. Most még nem adhatom közre. Nem azért, 

mintha nem értenék egyet tartalmával és a felvetett eszmével, hanem más okból. 
Ha julius 3-án tartandó választmányi ülésünkön részt veszel és végig hallgatod 
bejelentéseimet, akkor majd magyarázat nélkül is megfogod érteni, miért nem 
találom célszerűnek m o s t a  cikk közlését. Amint azonban megszűnik a hallga
tást parancsoló ok: azonnal meg is jelenik. Addig tehát egy kis türelmet és el
nézést kérek.

Zsódeny. Az iskola előfizetése az I. félévre szól, vagyis e hó 30-án lejár.
V. J. Szeged. A gyűlésieken felolvasásra kerülő munkák, melyek a 

tárgysorozat 2. 3. és 4. pontjaként szerepelnek, az összes kartársakat érdeklik, 
azért kérem azoknak beküldését.

Nagysimonyi és Keszthely. Akik 1879-ben, tehát 50 évvel ezelőtt 
a soproni evang. tanitóképző intézetben végeztek, f. hó 29-én, d. e. 9— 10 óra 
között a tanítóképző imatermében találkoznak. A veterán kartársak ezen talál
kozójuk alkalmával szívesen látnak korábban, vagy későbben végzett bajtársakat 
is. Felhívják tehát az össses volt soproni öreg diákok figyelmét erre a ritka év
fordulóra. Jöjjenek el és örvendjenek egymásnak azok a derék úttörők, akik egy 
félszázaddal ezelőtt eljegyezték magukat a rögös, talán hálátlan és mégis oly 
gyönyörűen szép tanítói pályával.

Máj OS. A Mecsekvidéki evang. Tanítóegyesületnek az Üdülőház céljaira 
juttatott 30 P adományát, köszönettel nyugtatjuk.

Békéscsaba. Úgy emlékszem én is, hogy öt évenként kell megállapítani 
a búza árát. Indokolt esetben még előbb is. Audienciát kérünk P. P-tól és ha 
fogad bennünket, arra kérjük, eszközöljön ki egy módosító íendeletet. Azok az 
evang. tanítók, akiknek helyi javadalma búzaegységben van megállapítva, a mai 
árak mellett sokat veszítenek, E mellett hallgatagon elhaladni nem szabad. Ezt 
a kérdést tehát kitűzőm és választmányi ülésünkön alaposan foglalkozunk vele.

Hidas. A meghivást hálásan vettük. Nagyméltóságú dr. Pesthy Pál és 
Koritsánszky Ottó uraknak egyházmegyei felügyelői, illetve másodfelügyelői hiva
talukba leendő iktatásuk ünnepélyén legnagyobb sajnálatunkra nem lehetünk 
jelen, mert ugyanakkor Budapesten lesznek gyűléseink, melyekről el nem marad
hatunk.

N em espátró. Nagy megdöbbenéssel vettük a hirt édes atyjának gyászos 
elhunytéról. H é r i c z  S á n d o r  kitörölhetetlen betűkkel irta nevét az egyház
kerületi tanítóegyesület évkönyveibe, mint annak jeles tollú főjegyzője. Most el
ment ő is, Fogynak a szálfák. Pihenjen meg harcos lelke, mely annyira hevült 
a szolidaritás elveiért és az igazságért! Kegyeletünk és hálánk őrködik porsá
tora felett.
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Meghívó.
Országos egyesületünk választmánya f. évi julius 3-án, 

délután 6 órakor Budapesten, a Tanítószövetség Házában
(IV., Magyar-utca 38),

tart, melyre az egyházmegyei tanítóegyesületek által dele
gált választmányi tagokat tisztelettel meghivom.

Igen sok és fontos megbeszélni valónk lesz, azért a 
tagoknak feltétlen és teljes számú megjelenését kérem. 

Sopron, 1929. junius hó.
Krug Lajos

elnök.

Tájékoztató.
Akik révfülöpi üdülőházunkban elhelyezést kérnek, hozzám, vagy 

Kiszely János pénztáros úrhoz (Cegléd) fordu ljanak  és pedig a leg
rövidebb időn belül.

Napi négyszeri étkezés- és lakásért egyesületünk tag ja i 4 pengőt, 
nem tagok 5'5 pengőt fizetnek.

F ürdőkabin jaink  és csónakjaink  h aszn á la táért igen m érsékelt d í
ja t szedünk. Ezenkívül a Partszép ítő - és Fürdőegyesületnek m inden 
vendég, aki három  napnál tovább tartózkodik  Révfülöpön, 4 pengőt 
tartozik  fizetni.

M iután üdülőházunknak vendéglői jellege m egszűnt, kím életlen 
zaj nem  fogja felverni csendjét és m indenki zavaría lanú l tö ltheti m ajd  
benne a pihenésnek és erőgyűjtésnek szánt napjait.

I t t  felhívjuk kedves jelentkező vendégeink figyelm ét a rra , hogy 
15 napnál rövidebb időre senkinek sem adhatunk  lakást és élelm et. 
M inden tu rnusnak  idő tartam a 15 nap. K ezdődik m indenkor 1-én és 
16-án, végződik 15-én és 31-én reggel. A  közbeeső szabad napon 
alaposan k itak a rítta tju k  a szobákat és ruhát m osatunk.

Krug Lajos
elnök.
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Rákos István.
Aki felé most őszinte bará ti érzelmeim szállanak, Rákos István 

nem  szőrül arra, hogy elévülhetetlen  érdem eiről dithyram busokban 
zengjek éneket. Póz nélküli egyénisége is tiltakozik ez ellen, m ert lelki 
életének jellege az egyenesvonalúság. I tt sehol sincsenek törések, szög
letek, érdességek. P ályafu tásának  gyönyörű perspek tívá ja  já ra tlan , 
szűzi te rü letek re  irán y ítja  tek in tetünket és szem ünk csodála tta l csüng 
e m ester nemes alak ján . A  széthullo tt m agyar tanítóságot lánglelké- 
nek szent tüze fo rrasz to tta  szé tbonthatatlan  egységbe és m ár ezzel a 
teljesítm énnyel is em léket á llíto tt m agának. Tovább fog ő élni még 
akkor is, am ikor kortársa i sirhalm át m ár a feledés hom okja takarja , 
— Rákos István nem színpadi m egjelenés, nem jár kothurnuson, ra jta  
nincsen látszat, ná la  m inden valóság, m int maga az igazság is, m ely
nek avato ttabb  h irdető je  nálánál nincsen.

A G ondviselés sok drága kinccsel a jándékozta  meg őt s ő hü sá fá rja  
m arad t a rábizottaknak. Szüntelenül ír tja  az őserdőt meggyőző sza
vának erejével, tépi a gazt, mely házunk tá já t felveri, — közben meg- 
sebzödik, de nem panaszkodik. M int m agyar ném án szenved és meg- 
a lázottságunk töviskoszorújának stigm áit hangtalanúl ho rd ja  hom lo
kán. M ert fa junknak azon válasz to ttja i közül .való ő is, akik nem 
csupán a szavak zengő re to rikájában  tetszelegnek, hanem  akikben a 
hivatás, a meggyőződés, fajuknak szeretete az idegrostok, a vérsejtek, 
a m egérzések élettan i m élységeiben zúg és am elyet boldogtalan fá- 
tum ként cipelnek m agukkal azok az elhivatottak, akik a rem ény és 
kétségbeesés p a rtja i körül borzonganak p ályatársa ik  és a m agyar sors 
kietlen, hideg é jszakájában . Az elhivatás, a küldetés iszonytató teher 
és pihenőtlen gyötrődés. Borzasztó ára  van annak, ha a M indenható 
valak it azzal az adom ánnyal á ld  meg, hogy a köznek, az egyetem es
ségnek, em bertársainak m inden fájdalm a, öröme, óhaja, bánata  ny i
to tt könyvként tá ru ljo n  eléje és valam ennyinek szenvedése, fá jdalm a 
az ő szívét hasogassa; ha m egadato tt néki, hogy lásson és láttasson, s 
hogy idegpályáin  nem csak fajának, hanem  közel álló tá rsa inak  sors
döntő látom ásait érezze vissza és szenvedje át.

Ez a m ártirium  ju to tt osztályrészül Rákos Istvánnak is. És ö 
hallgat, m ert jól tud ja , hogy a szavak, ha még oly szép zengésüek is, 
nem keltenek konzonáns rezdüléseket követői szívében, ha nem égnek 
annak a sorsközösségnek Nesszusingében, am ely tragikus öröksége 
nálunk m indazoknak, akiknek m inden te ttük  személyes élet, e lh á rít
h a ta tlan  végzet, álom talan  álom, lá tás és m érés, dicsőség és össze
omlás.

Ezen em elkedik Rákos István nagysága. Neve azért a m agyar 
tanítóság egén soha el nem halaványuló fénnyel fog ragyogni az Idők 
végezetéig . . .

Krug Lajos .
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Gondolatok a nyolcosztályú népiskoláról.
Irta: Schranz Vilmos, polg. isk. tanár.

Egy évvel ezelőtt elhangzott a nyolcosztályú népiskolát é le tre- 
hívó szó legm agasabb helyről. A zóta sok cikk lá to tt napvilágot, mely 
a nyclcosztályú népiskolával foglalkozik, m ajdnem  kizárólag a leg
nagyobb elism erés, a legnagyobb optimizmus hangján . E cikkek a 
pedagógusok táborából valók. A  közvélem énynek is gyakran tém ája  
a nyolcosztályú népiskola, itt m ár gyakran hallan i azonban kontra  
vélem ényeket is, mégpedig sokszor olyanok ajkáról, akiknek h ivatá
suknál fogva több-kevesebb közük is van a népoktatási intézetekhez. 
G yakorlati szemszögből nézve, nem is lehet tagadni, hogy vannak ne
hézségek is a nyolcosztályú népiskola ú tjában.

Minél több gondolat érlelődik meg e tém áról s minél több cikk 
lá t napvilágot, annál hasznosabb az a nyolcosztályú népiskolára, m ert 
ez a várakozási idő a m egvalósulás előtt szinte p redesztinálva van az 
előkészülésre, célkitűzésre, eszm ények gyűjtésére, kiviteli m ódozatok 
m egbeszélésére. E zért szeretnék néhány tárgyilagos m egállap ítást 
tenni e kérdésben.

A m int az egyénnél a ku ltúra  m egszerzése bizonyos fokig anyagi 
ügy, m inthogy pénz-, m unka- és időbeli á ldozatta l jár, úgy egy nem 
zetnél is nagy anyagi energiáknak a m egm ozgatását és fe lá ldozását 
jelenti, ha ku ltu rá lis nívóját egy fokkal em elni óhajtja . Az egyén 
pó to lhatja  a ku ltú ra  m egszerzéséhez szükséges javakat némileg a sa já t 
akaraterejével, m egfeszített m unkájával, elm ehet a sa já t testi-lelk i 
energ iájának  végső kim erítéséig is, amire nagy karriereknél ta lá lunk  
is példákat. De nem szám íthat ilyen re jte tt  erőkre egy nemzet, am ikor 
k u ltú rá t csinál. I tt  csak az jöhet szám ításba: meg tudom -e anyagi 
erőmmel alapozni a ku lturális intézm ény jövőjét, vagy nem ? Ha igen, 
akkor meg lehet, meg kell csinálni, az virágozni is fog s bőséges e red 
m ényt fog a szellemi m érlegben kim utatni. De ha nem áll módom ban 
jól m egcsinálnom anyagiak hiányában, akkor inkább várni kell ked 
vezőbb időkre, mintsem  hogy szép és fenkölt gondolatokat erő h ijában 
kitegyünk a bukásnak.

Ez á lta lános érvényű szabály  u tán  tegyük fel először azt a k é r
dést: Szükség van-e a nyolcosztályú népiskolára, vagy nincs?

F eleljünk  a kérdésre  először pedagógiai felfogással. — Igenis 
szükség van rá  a következő okokból:

1. M ert a mai hat osztály anyaga oly zsúfolt, hogy azt még a 
kisebb százalékban fennálló te ljesen  osztott iskolákban sem lehet e l
végezni.

2. M ert ag rár m ivoltunk szükségessé teszi a mai nehéz v ilággaz
dasági helyzetben való boldogulás céljából a m indinkább növekvő gaz
dasági ism eretek s a velük összefüggő tan tárgyak  kim erítőbb tan ításá t.

3. M ert a világirodalom ban is becsületes helyet elfoglaló irodalm i 
nagyságaink igazán m egérdem lik, hogy m inden m agyar ember ism erje
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őket s ne csak tud ja , de érezze is, m iben áll művészi szépségük. S 
erre csak a m ainál bővültebb iskola tan íthat,

4. M ert az ism étlőiskola te ljesen  céltévesztett s eredm ényeket nél
külöző oktatási intézm ény, am elyet "minél előbb meg kell szüntetni, 
illetőleg a nyolcosztályú népiskolával felváltani.

5. M ert a gyermek legveszélyesebb kora a 12 éve betö ltésekor 
kezdődik, am ikor a keletkező energiák egyarán t képesek jót is, rosszat 
is alkotni a lélekben. Ekkor van leginkább szükség bölcs nevelői ve
zetésre. Am elyik állam  az itt kínálkozó hasznosítható javakat kény
telen  veszendőbe ejteni, sok életerőtől fosztja  meg önmagát.

Sok pedagógiai szem pontot lehetne még felsorakoztatni, de hagy
juk későbbre, am ikor az esem ényekről lesz szó.

M ásodszor feleljünk általánosabb: nem zeti és ku lturális szem pon
tokból, — Szükség van a nyolcosztályú népiskolára, mivel nagyobb 
k u ltú rá t jelent, — A  ku ltú ra  az isteni leheletnek csodálatos kivirág
zása, pom pázása az örök emberi lélekben. Ez hatja , ez viszi m ár év
ezredek óta lankada tlan  erővel az em bert előre az ideálok felé, ez 
emeli ki szellem ét a föld rögéből, ahová a test le van láncolva. Ez vég
telen nagy — isteni — ajándék, melyhez tehát épen eme eredeténél 
fogva, m inden em bernek egyform án joga van. Nincs nagyobb jó, nincs 
sajátabb  boldogság e földön, mint az igazi, szellem et betöltő, szívet 
nem esítő kultúra! A  kultúra , áldásos hajtása inál fogva, lehet öncél 
is. Ha tehát semmi más célja  nem volna is a nyolc osztálynak, csak 
a ku ltúra  emelése, — ez önm agában elég ok volna arra, hogy fe lá llít
suk! Kötelessége is m inden embernek, testületnek, legfőképen az á l
lam nak, hogy hozzáférhetővé, m egszerezhetővé tegye m inden em ber
társának , m inden ala ttva ló jának , polgárának  a ku ltú rá t. Akinek a 
ku ltú ra  m egadatott: világítson vele társainak; elsősorban világítson az 
állam , hogy életéhez viszont új világosságot nyerjen  fiaitól.

Óriási jelentősége van a ku ltú rának  nem zeti szempontból is. 
M inden nép történeti e lb írálásánál elsőrangú szem pont a nép ku ltú 
rá ja . A m ely nép szereplése folyam án nem gyarap íto tta  az emberiség 
ku ltu rális közkincsét, nem járu lt hozzá haladásához, — az am ellett, 
hegy ham arosan leszerepelt a történelem  színpadán, még em lékét is 
alig tud ta  fenntartan i. Mi ínagyarok más hegem óniára nem szám ít
hatunk itt, E urópa keletén, m int m űveltségűnknek s az abban gyöke
rező nem zeti érzésünk, faji öntudatunknak  súlyára, am ely a m últban 
erős bástyának  bizonyult K elet ellen  s am elyet m egtartani nem zeti 
kötelességünk. Egy Eötvös Loránd, M ihály Dénes stb., nagyobb h a r
cos katonája  lehet népének, m int esetleg sok hadvezér.

Egy ország k u ltú rá já t azonban nem csupán az jelenti, hogy m eny
nyi és milyen főiskolája, m ilyen tudom ányos intézetei s m ilyen kiváló 
tudósai vannak, hanem  jelenti elsősorban az, hogy népének zöme 
milyen fokú m űveltséget va llha t m agáénak. Dánia s a többi északi 
állam  k u ltú rá já t azzal jellemzik, hogy nincs analfabétája . Amikor te 
hát a m agyar ku ltú rá t fejlesztjük , a nép széles rétegének színvonalát 
kell elsősorban em elnünk népiskolákkal.
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M indezek után  te ljes tárgyilagossággal kim ondhatjuk, hogy a 
nyolccsztályú népiskola szükséges a szomszédos állam okkal való lé
péstartás, a sa já t ku lturális jelentőségünk m egtartása  céljából, úgy 
pedagógiai, m int nem zeti ideálok m egközelítése érdekében. A  nyolc- 
osztályú népiskola m egvalósulását m inden m űvelt gondolkodó m agyar 
em ber örömmel v árh a tja  és üdvözölheti.

A m int azonban scraim  elején kifejtettem , a nyolccsztályú nép
iskolát jól kell megcsinálni, hegy a hozzáfűzött várakozásoknak m in
den tekintetben m egfeleljen. És néhány nehéz problém a m indenesetre 
van az ú tjában .

A  napilapok hónapokkal ezelőtt a kultuszm inisternek oly értelm ű 
k ije len tését közölték, hogy a nyolc osztály életbelép tetése nem járna  
a tanítók  szám ának lényeges em elésével, m inthogy az iskolakötelesek 
szám ában még jó ideig apadás várható. A  tan ítók  szám a pedig a gyer
mekek szám ától függ m indenkor. — H a ez a k ije len tés előrevetett á r 
nyéka akar lenni annak a szándéknak, hogy ahol eddig 2—3, vagy 
esetleg csak egy tanító  hat osztály t tan íto tt, o tt ezentúl — a gyerm e
kek kisebb szám ára való tekintettel, ugyanaz az 1— 2—3 tanító  m ajd  
nyolc osztály t fog tan ítan i — , akkor erős aggodalm aim  vannak  a 
nyolcosztályú népiskolát illetőleg! M égpedig először azért, m ert a 
tan ító  m unkája nem annyira a ttó l függ, hány tanu ló ja  van, hanem  in 
kább attól, hány osztály tananyagát kell elvégeznie. A  te ljesen  osz
ta tlan , vagy nem eléggé osztott iskolák pedig eddig is közoktatási 
anom áliák voltak; azokat még szaporítani nagyon helytelen  k u ltú r
politika volna. Hanem  igenis, m egfelelő szám ú új tan terem  és új 
tanítói á llás beállításával kell az új népiskolát m egkezdeni, úgy, hogy 
az eddigi egytánítós iskolák tűn jenek  el.

I tt egy további nagy kérdés, hogy ki v iselje a költségtöbbletet, 
m ely ebből előáll?  A  tanítói nyugd íjja l a végsőkig m egterhelt kisebb 
egyházközségek aligha lesznek képesek ezt vállaln i. Vagy az állam 
nak, vagy a pótadókkal szintén nagyon m egterhelt politikai községek 
té te le it jelenti tehát ez. —  Pedagógiai szem pontból sem engedhető 
meg, hogy a 6.— 8. oszt. tanulók együtt legyenek a kisebbekkel. Egy
részt, mivel oly nagy szellemi és fejlődési különbségek lennének köz
tük, m elyek a tan ítás és nevelés folyam án sehogysem hidalhatok át; 
m ásrészt, mivel a  nagyobbak a pubertas korának hullám verésével ko
ra i zavart és nyugtalanságot okoznának az alsóbb osztálybelieknek, 
am i nagy nevelési há trány  volna.

Egy m ásik nagyon nyomós problém a, m ely közgazdasági vonat
kozásban is m érlegelendő, a következő: A  m agyar kisgazda tá rsa d a 
lom a 12— 14 éves gyerm ekeit m ár bevonja a term elésbe, m ert csak 
így b iztosíthatja  a közép- és nagybirtokokkal szem ben a nagyobb 
százalékú jövedelm et, m elyre szüksége van a m egélhetés szem pontjá
ból. A  vagyontalan  néprétegnél pedig a hasonló korú gyerm ek m ár 
kereső számba megy. Még ha egy októbertől áprilisig te rjedő  h é t
hónapos tanulm ányi évet vennénk is, hogy lesz ez a m unkaerő pó to l
ható  a kisgazdáknál s hogyan 'esz a m egélhetési m érleg hely reá llítva
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a szegényeknél? E lőrelátható lag  nehézségek lesznek tehát a beisko
lázás körül, m ert ez — am int fentebb em lítettem  — anyagi á ldozato t 
jelent, nem csak az iskolafenntartók , hanem  a tankötelesek csa lád ja  
szám ára is. Nem szólok arról, hogy a term elésből is bizonyos m unka
erőt ven el, m ert elvégre ilyen v iszonylatban ez a m unkaerő bizonyára 
könnyen pótolható. Legfeljebb az fog előállni, hogy egyes könnyebb 
m unkák elvégzése — mint pl. a répaegyezés — , mely eddig félnap- 
számmal gyerm ekek m unkája volt, ezután  m egdrágul. Node ennyi 
áldozatot a term elő m eghozhatna a nyolcosztályú népiskoláért, csak 
a család tu d ja  meghozni a maga em lített áldozatát!

Az előbbiekbe kapcsolódik bele még egy problém a, amit szociális 
term észetűnek lehetne mondani. A  felsőbb osztályokban term észet
szerűleg több tankönyv és íróeszköz válik m ajd  szükségessé, ami a 
szülők újabb m egterhelését jelenti s m elynek elkerülésére m inden 
iskolának meg kell a lap ítan ia  a maga segélykönyvtárát.

M inthogy a nyolcosztályú népiskola elsősorban a m agyar falú 
iskolája lesz, erősen ki kell dom borítani a gazdasági tan tárgyakat. Ez 
pedig csak gazdasági gyakorló terü let, gyakorló kert beállításával 
oldható meg sikeresen. A hol ilyen szerezhető, o tt az abból eredő jö
vedelem ből a szociális nehézségek is m egoldhatók esetleg. Igen rossz 
vért szülne azonban, ha a család  m unkaköréből elvont gyermekek 
bárm ely m agánterületen  végeznének gazdasági gyakorlatokat.

Végül még egy nagy szakadék áll vélem ényem  szerin t a úyolc- 
csztályú népiskola ú tjában , mely bár csak közvetve, de annál m élyeb
ben érinti. És ez a népoktatásügy régi, nagy problém ája: a tanyai 
oktatás. Az alföldi nagy százalékú iskolázatlanság nagy fekélye k u l
túránknak . Hogy m ilyen szegény, elhagyatott, m inden magasabb és 
emberibb m űködésre képtelen  az ilyen te ljesen  iskolázatlan ember 
lelke, azt csak az tu d ja  igazán, aki nevelői szemmel nézte és össze
hasonlítást is végzett e sa jnála tram éltó  analfabéták  s a nyugati me
gyék népiskolázott egyénei között! M it véte tt ez a jó alföldi m agyar 
nép, hogy fiainak ily lelki elhagyaottságban kell felnőnük? Hisz m ost 
m ár dédelgetett nem zetiségeink nincsenek, most m ár nem lehetnek az 
alföldi m agyarok sem m ostohái a nem zetnek! — Meggyőződésem,, 
hogy addig, amíg a legfélreesőbb tanyának  nem ad a to tt meg az is
koláztatás lehetősége, addig a rendelkezésre  álló, népoktatási célra  
szánt összegeket a nem zet nem fo rd ítha tja  semmi m ásra, m int eme 
kulturseb gyógyítására! M ert, ha ilyen állapotok  m ellett elhaladva, 
csinálnánk meg a nyolcosztályú népiskolát, az önám ítás volna. A  
nyolcosztályú népiskola sokkal szentebb lépés a nem zet életében, sem
hogy ily átok kísérthetné!

Egy repará landó  szépséghibája is van a mai népoktatásnak: a 
kántortan ítók  javadalm i sérelm e. A m ikor a nyolcosztályú népiskolá
val a ku ltú ra  új m unkam ezejére szólítjuk a m agyar tanítóságot, szük
sége van annak lelkének te ljes, sérte tlen  ídeálizm usára; azt nem bé
n íth a tja  igazságtalan anyagi sérelem . H a előre megyünk, ne hagyjunk 
m ögöttünk elin tézetlen ügyeket!
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M ielőtt tehát felá llítjuk  a nyolc osztályt, terem tsünk t a b u l a  r a s a t  
népoktatásunkban, azután  pedig m érlegeljük  gondosan erőinket és a 
válla inkra veendő terheket, hogy le ne roskad junk  alattuk! A  nép
nevelés a nem zet jövő sorsának záloga. Itt nincs helye k ísérle tezés
nek. K özoktatásunk úgyis sok toldozás nyom át viseli magán, nem' 
m ondható épen a rendszeresség m intaképének. Legalább népo k ta tá 
sunk kiépítésénél vigyázzunk!

Foglalkozzunk még röviden a nyolcosztályú népiskola eszm ény- 
tani m egalapozásával,

A  nyolcosztályú népiskola célja  a legszélesebb néprétegek szín
vonalát emelni. F e lad a ta  a jellem nevelést ha tározo tt vonalban meg
kezdeni s a gyerm eket a rra  képessé tenni, hogy az iskola elhagyása 
u tán  maga is m unkálkodhassék jellem én. E célból önism eretre és kellő 
kritikai érzék e lsa já títá sá ra  kell em elnünk, hogy ezálta l öntudatos, de 
nem öntelt legyen. Meg kell szerettetn i a gyerm ekkel a jó könyvet, 
hegy egész életére b a rá tjáu l szegődjék az. Meg kell szerette tnünk  a 
term észetet, hogy öröm ét lelje  az abban való m unkálkodásban s ne 
árassza  el hütlenül a városokat, szaporítván azok p ro le tá riá tu sá t. F o 
gékonnyá kell tennünk a lelkét az esztétikum ok irán t; lássa, keresse 
és szaporítsa a szépet m űtárgyakban, ruházatában , lakásában, szóval 
m indenütt. E téren  m agyar népünk zömének még nagyon sok tanulni- 
valója leszen! Ha m egérleljük a lélekben az esztétikai érzéket, ez 
hatásos eszköz lesz a szűk látókörű anyagiasság leküzdésére.

Kétségkívül a gondolkodásra való szoktatás lesz az új iskola d i
daktikai kerete. Ennek a hajtása i lehetnek aztán  az egyes tan tárgyak  
keretében az e foknak m egfelelő módon m egism ertetett bölcseleti m eg
állapítások. így pl. a tö rténet nem csupán fejlődési folyam at ism er
tetése leend, hanem  alkalom szerűen olyan örök törvényekre való rá- 
m utatások is m élyíthetik ki, m elyek m ár a történetbölcselet te rü le tére  
tartoznak . Ha m inden tan tá rgya t így kezelünk, széles és átfogó lá tó 
kört fognak tanítványaink m agukkal vinni az életbe.

Nem hagyható figyelmen kívül a kellő  testi nevelés sem. A  mai 
viszonyainknak m egfelelően — tornaterm ek hiányában — legbiztatóbb 
lesz ta lán  iskolai leventecsapatokat szervezni, m elyek a szerek nélkül 
végezhető to rnagyakorlatokat s a sportágakat m űvelhetnék s m elyek 
aztán  fegyelem és kiképzés tekintetében m agját és m in tá já t képezhet
nék a leventecsapatoknak. Persze, ez sok m unkát jelent, m elynek 
csak a szaporíto tt tanítói létszám  tud m ajd  megfelelni.

Nem akarom  messze nyú jtan i ezen adhoc gondolatok fűzését, csak 
egy körülm ényt a ján lanék  még nevelőtársaim nak figyelmébe s ez a 
cserkészm ozgalom  bám ulatos nevelő hatása. Hogy m ilyen pedagógiai 
tényezőkkel dolgozik ez, azt m uta tják  eredm ényei. Én azt hiszem, 
hogy a cserkészet nevelői erőiből az ügyes tanító  nagyon sokat hasz
nosíthatna m ajd  az új népiskolában is.

M ielőtt soraim at befejezném , röviden a rra  szeretnék még kitérni, 
hogy a nyolcosztályú népiskola m ilyen viszonyban lesz a középfokú
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iskolákkal? H allan i im ítt-am ott olyan vélem ényeket, melyek szerint 
fe lá llítása  fölöslegessé fogja tenni a polgáriiskolát.

H azánk közoktatási rendszerében  két világosan lá tható  tanulm á
nyi ú t van, m égpedig a következő:

1. Elemi iskola 4—6 oszt. — gimnázium — egyetem vagy más 
főiskola, reálgim názium , reáliskola — műegyetem vagy más reális 
főiskola.

Ez a tudom ányos pályák  ú tja .
2. Elemi iskola 4—6 oszt, — polgári iskola — felső gazd. nép 

iskola, felső ipariskola, felső kereskedelm i iskola, vagy megfelelő inas
évek után  felső iskola nélkül az iparos vagy kereskedelm i pálya.

Ez a középfokú képzéssel elérhető  gyakorlati pályák  útja .
E tanulm ányi rendszerben  m inden ískolatipusnak m egvan a maga 

rendelte tése. A  polgári iskolából, m int gyakorlati iskolából, fejlődött 
ki m indhárom  feléje épülő szakiskola. A  polgári iskola m egszünteté
sével ezek a felső iskolák a lap ju k a t vesztenék, valam int az iparos és 
kereskedelm i társadalom  is elvesztené a maga iskolatípusát; m ert még 
ha azt á llítju k  is, hogy a nyolccsztályú népiskola pótolni fogja a 
polgári iskolát, legfeljebb csak gazdasági irányban lehetne erről szó, 
m ert hiszen az bizonyos, hogy a nyolccsztályú népiskola agrárirányú  
iskola lesz.

De nem is cé lja  a nyolcosztályú népiskolának a polgári iskola 
kiszorítása, m inthogy azt nem  tu d n á  pótolni, s am int nem célja  a 
középiskolák alsó tagozatának a k iszorítása sem! — Hogy erre csak a 
legfőbb érveket soroljam  fel: rövidebb a tanéve, rosszabb lesz a be
iskolázása, hiányosabb a felszerelése, nem dolgozhat szakrendszerrel, 
nem alkalm azhat szelekciót a tanulóanyagban, stb. Hanem  igenis, a 
nyolcosztályú népiskola egy önálló célú, álta lános és agrár m űvelt
séget terjesztő  iskola kell, hogy legyen, m ely a mai iskolák réseit 
töltse be, em elvén annak a széles néprétegnek, am ely középfokú isko
lázta tásban  nem részesülhet, a kulturszínvonalát.

Egyébként a tanítóság ismeri legjobban a falú iskoláját, szükség
leteit, így a tanítóság tudná legjobban m eghatározni, m ilyen legyen 
az új népiskola! R em éljük is, hogy annak idején  nem a zöld asz ta l
nál fogják megcsinálni, hanem  a tanítóság m eghallgatásával. A ddig 
gyűjtsük a gondolatokat és ideálokat, hogy készen ta lá ljon  bennün
ket a kultur-óra!

A protestántizmus jelentősége.
Irta: Koller István.

A fenti tém áról írni ma kétszeresen aktuális, először, m ert a 
jelen évben ünnepeltük a speyeri protestáció 400 éves évfordulóját; 
m ásodszor, m ert ma nagyon gyakran hallani hangokat, am elyek a 
reform áció értékét, jelentőségét és ha tásá t kisebbíteni akarják . A  kö
vetkezőben nem rendszeres tanulm ányt akarunk  írni, hanem  csupán
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néhány gondolatot lerögzíteni, am elyek tárgyunkról lelkűnkben fe l
m erülnek.

Vegyük először a vallás kérdését! A  vallás igazságtartalm áró l 
nagyon sok vita folyt és folyik még m ostanában is. M érvadó körök 
és komoly gondolkodók, azok is, akik a pozitív egyházak tan a it nem 
vallják , túl vannak ma m ár azon állásponton, hogy a vallást egy
szerűen elavult intézm énynek ta rtják . A  radikálizm us, am elynek vi
lágfelfogása m erő m echanizm us és naturalizm us, az em beri léleknek 
sem ígazságszom ját, sem sokféle rétegeit, szükségleteit nem elégíti ki, 
A  je lzett radikális felfogás nem  az ,,igazság“ feltétlen  s te ljes e l
ism erése és ma, kevés kivétellel, csak félm űvelt em berek, de nem  
m ély gondolkodók hitvallása.

A zon gondolkodók közül, akik korunkban ezt különösen hang
súlyozzák, Éneken Rudolf  m unkásságát akarjuk  megemlíteni, akinek 
sok m unkája közül, különösen a „W ahrheitsgehalt der Religion“ tá r 
gyalja k lasszikusan a vallás igazságtartalm ának  kérdését.

Eucken abból a tényből indul ki, hogy az utóbbi évszázadok sze l
lemi mozgalmai az em bernek a term észethez való viszonyát, valam int 
tö rténeti-tá rsadalm i helyzetét nagyon m egváltoztatta  s az ezálta l ke
letkezett felfogások és nézetek a va llást és a tudom ányt egym ással 
kem ény harcba döntötték. M indam ellett a vallás a 19. században új 
erővel hatalm as fellendülést vett, A  vallás igazságtartalm a nem b i
zonyítható a M indenségből, m ert ez legvégső esetben csak egy világ
feletti szellem re u tal és nem oly Istenre, am ilyenre a vallásnak  van 
szüksége, de a lélek bensősége sem lehet bizonyíték, hisz a „ lé lek“ 
maga problém ává vált. A  vallás igaza m elletti bizonyosság az egész 
életfo lyam atot kell, hogy tekintetbe vegye. Az a kérdés, ezen élet- 
folyam at egy egységes egészet alkot-e? E kérdésre  nemleges lesz a 
felelet, m ert életünknek két fokozata van: term észet és szellem . A  
szellemi élet az uralkodó és mégis a term észethez kötött. A  szellem i 
világ egy önálló hatalom , am elynek világfeletti jellege van. A  szellem  
tehát nem a term észetnek „vele járu léka“ , ahegy még H erbert Spencer 
iskolája vallja , de önálló valóság. M etafizikai jellegű valóság.

Eucken jelzett á lláspon tjába  kapcso lja bele a vallás kérdését. 
M egkülönböztet univerzális (egyetemes) és jellegzetes (karak teriszti
kus) vallást. Az előbbi csupán azt kérdi: vá jjon  életünkbe, annak 
sorsába belényul-e egy önálló szellemiség vagy nem ? Eucken szerin t 
ez feltétlenül állítható , m ert m inden ellenkező nyom ás dacára, meg
van lelkűnkben a vágy tisztultabb lét után, annál inkább, minél több 
szenvedésben van részünk. Az em bernek személyiséggé való fe jlő 
dése, továbbá m agának az em beriségnek fejlődése tanúsítja , hogy en 
nek új adottság , új világrend kezdete képezi eredetét, A  szellem i élet 
tap asz ta la ta i m utatják  az isteninek je len létét az em beri körben. M ind
annak d acára  elism eri Eucken, hogy gyakran nagyok az e llen tétek  és 
nehezen egyeztethetők össze. A  szellemi élet következm énye, hogy a 
term észetet u ra lja  és mégis mit lá tunk? A szellem  fejlődése az em 
bernél összefüggésben áll a testnek fejlődésével. Úgy az egyes ember,
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valam int az egész emberiség léte az egész világm indenség fejlődésé
nek csak rövid epizódja. A  szellem i világ é rtékét a vak term észeti 
erők nem ismerik. Ezek nem ism ernek különbséget jó, rossz, igazság
ta lan  és igazságos között. V irágzó szellem i világot já tékként elsodor
nak  kegyetlen katasz tró fák ; éhinség, pestis stb. nem törődnek emberi 
jó létte l és szellem i értékekkel. K egyetlen harc az egész term észet. 
Ami pedig m agát a szellem i életet illeti, o tt is egym ással e llen tétes 
m ozgalm ak m egbontják az egységet. Ezen ellentétekből a m enekü
lésnek csak egy ú tja  látszik létezni és ez az erkölcs. H a m inden inog, 
m egm arad a nemes érzület értéke. A z erkölcs kiemeli az em bert a 
term észethez való kötöttségből a szabadságba. Ám de az erkölcs sem 
u ra lja  a m indenséget, m ert nagyon sok a gonoszság, irigység, gyűlö
let stb. e világon. Az emberi életben is a tervszerű  vezetés bizony 
nagyon gyakran fel nem ta lálható . Sok szellem i erő és meleg szeretet 
parlagon  m arad  és sok nehézség és nyom orúság, am ely az em bert ö r
vénybe dönti, m intha készakarva hozatott volna létre.

íme tehát: a szellemi lé t a vallás felé vezet, de maga a szellemi 
lé te t a tap asz ta la ti világ kérdésessé teszi. Az a kérdés: ezen ködön 
keresztül, am ely így lelkűnkön fekszik, ju thatunk-e a világossághoz? 
Ezen fordulat, am ely e kérdést igenli, az emberiség életében mély 
gyökeret vert és ezt a fo rdulato t a tö rténeti vallások tá rják  fel. M in
den vallásban  az életnek bizonyos m agaslatán  m egjelenik az ellen 
ségeink irán ti szeretet követelm énye, A  harcok ellentéte nem lehet a 
mi te ljes világunk, hanem  a béke és a szeretet azok irán t is, akikkel 
harcban  álltunk. É letünk felett a legnagyobb uralom  nem az igazsá
gosság, hanem  csak a szeretet lehet. Ilyen  szeretetnek  csirá ja  isteni 
erő ú tján  ju thato tt csak az emberhez. Valóban az értékek á té rtéke lé 
sé t tap asz ta lju k  ezen országban! Szenvedésből és rosszból is áldás 
fakadha t és m indkettő — szenvedés és bűn — nem esítőleg ha tha t a 
lélekre, A  lét ezen legmélyebb nyilvánulata  valóban nevezhető az 
Isten  országának. Hogy ezen országot m agunkévá tegyük, annak tag 
jai legyünk, ebben áll Eucken szerin t a jellegzetes vallás. Ez jelenti 
egyú tta l egy új világ felépítését és harcot a régi ellen. M inden tö r
téneti vallás ennek a m unkának a szolgálatában áll, ami azonban nem 
jelen ti e vallások egyenrangúságát. A  kereszténység óriási módon 
em elkedik a többi pozitív vallás fölé. A zon Isten, am elyet K risztus 
h irdete tt, a hatalom  és szeretet Istene, aki új világot terem t, am ely
nek értelm ében a gonosz végeredm ényben a  jónak kell, hogy szolgál
jon. Eucken kereszténysége más tekintetben nem fedi az egyházak 
kereszténységét, m indam ellett szerinte is szükségünk van egyházakra. 
Az egyházaknak azonban tudniok kell, hogy nem képezik az Isten 
országát, hanem  csak eszközök Isten  országának m egvalósítására, az 
egyesnek vallási á lláspon tja  kifejtésében ezen nagy körben azután  
te ljes szabadság adandó.

Eucken szép gondolatai átvezetnek bennünket a protestántizm us 
lényegéről vallo tt felfogásunkra. M iután ugyanis a kultúra fejlődése 
sok em bert ellentétbe sodorta a vallással, azért kétségkívül meg kell
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lenni az egyeseknek a vallási felfogások rendezésében az Eucken álta l 
je lze tt szabadságnak, ami term észetesen nem m ondja azonban azt, 
hogy a ku ltú ra  valakit feltétlenül a pozitív vallások tan ításával e llen 
tétbe kell, hogy hozza. És m ert a protestántízm us keretében ezen 
szabadság lehetséges, ezért legnemesebb értelem ben a legmegfelelőbb 
kulturvallás. Az em berek nem gondolkodhatnak egyform án.

Más volt a vallás fogalma a középkorban és más ma. V allás a 
középkorban: te ljesen  alávetnünk m agunkat az egyházi tekintélynek. 
A z egyház gondolkodik helyettünk; ő vezet és az egyes ember csak 
szenvedőleg vehet részt az egyházi életben. Az egész tá rsad a lm at az 
egyház gondolkodásm ódja ura lja . Ezen az önállóságot és szabadságot 
korlátozó, elnyomó e ljá rás term észetesen nem volt örökké elviselhető. 
G áto lta  a haladást, a kulturális fejlődést, ez okozta a renaisszance, a 
reform áció m ozgalm át, am ely a  gondolatszabadság és a lelkiism ereti 
szabadság jegyében önállósíto tta  a tudom ányt, a  va llást és a m űvé
szetet, Hogy a vallást is, am elyet ism ét szem élyi élm énnyé te tt, ez 
a reform áció nagy érdem e, v ilágtörténelm i jelentősége és ez a sza
badság nem azonos a szabadossággal, m ert a szabadság nem zeti ta la 
jon áll és csak az h irdetheti szabadon, ami az erkölccsel összefér. A 
liberálizm us tehát nem az egyén ko rlá tlan  kiélése, de a je lzett h a tá 
rok között mozog. így tehát nem lehet m inden féktelenséget, rad iká- 
lizm ust, m aterializm ust, a kom m unisták erkölcstelen  garázdálkodását, 
nem zetietlenségét és hazafia tlanságot a liberálizm usnak és a reform á
ciónak tu lajdon ítan i, m ert, ha így okoskorunk, akkor a vallásháború
kat, a fanatizm ust, az inkvíziciókat stb. ism ét a vallás rovására  le 
hetne írni és a vallási érzésnek tu lajdonítan i. Az ily gondolkodásm ód 
abszurdum .

A papi uralom , m indent az egyház hata lm a alá  bocsátani is a 
középkor sa játsága, A  reform áció lényegével ez össze nem egyeztet
hető, azért a p ro testáns egyház sohasem  küzdhet hatalm i eszközökkel, 
m ert a v a llást személyes ügynek tekinti. Senki sem tehet meggyőző
dése ellen, ahogy Luther W orm sban 1521-ben egy egész világgal szem 
ben vallo tta .

A  reform áció nagy áldása, hogy á lta la  szabad u ta t nyerhete tt a 
k u ltú ra  fejlődése és az em beriség haladása. A  protestantizm uz igazi 
ku ltú rvallás. Luther a világtörténelem  ú jkorának  kétségkívül legna
gyobb a lak ja  s őt ellenségei sem hom ályosíthatják  el. Az ő te tte  n é l
kül nem  tudni, m ily fejlődést vett volna az emberiség kulturális fe jlő 
dése, H a nyers is volt és ha tu da tlan  is volt sok tekin tetben  ta lán  a 
p ro fán  tudom ányokban, de szem élyiség volt: erő, bátorság, a gonosz
ság m élységes m egvetése és a ,,W ille zur W ahrhe it“ hatalm as fel- 
lobogása senkinél sem volt nagyobb, mint nála. Egy Kunó Fischert, 
W undtot, akik rengeteg sok hatalm as és abszolút értékű  m unkát írtak, 
oda szokás á llítan i m int a „G rossbetrieb der W issenschaft“ m in ta
képei. Luther ezeknek is elődje. R engeteget írt, persze vallási ta r 
ta lm ú m unkát. Bám ulatos, hogy honnan vette m indehhez ide jé t és
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erejét! S még hczzá a bibliafordítás! L uthert kicsinyíteni akarni balga 
tö rekvés!

P au ler Ákos, akinek a ,,Bevezetés a filozófiába“ (,,G rundlagen 
der Philosophie“ címen ném etül is m egjelent) című m unkában ki
fe jte tt gondolkodásm ód a legközelebb áll lelkemhez, azt m ondja ne
vezett művében, hogy hit nélkül nincs határozo tt cselekvés. H a cse
lekvéseink eredm ényében nem hiszünk, cselekedetünk mindig határo - . 
zatlan  lesz. Élni tehát annyi, m int hinni. Azon meggyőződés, hogy 
a legnemesebb célokra irányu lt cselekvésünk nem m arad eredm ény 
nélküli, m ert van objektív biztosíték, hogy elérik céljukat, vallásos 
hit. Höffding szavaival: a  vallás az értékek fennm aradását biztosító 
valóságokba vete tt hit. A  hit az életnek époly nélkülözhetetlen  kel
léke, mint a tudás,

A  p rc testán tizm ust pedig H arnack „W esen des C hristentum s“ 
című könyve szerint elsősorban úgy kell felfognunk, mint ellen tétet 
a katholícizm ussal szemben. Lényege elsősorban reform álás. A  vallás 
fogalma terén  is reform ált, Eddig e fogalom a la tt az evangélium  m el
le tt a pápát, Szt. A nnát stb, is értették , most e fogalom lényegére 
szo rítta tc tt vissza: a vallás Istenben való élet. A  protestántizm us 
azonban revclució is egyúttal, m ert p ro testál m inden külsőség ellen s 
a külsőségeket legfeljebb csak bizonyos m értékig helyesli pedagógiai 
szempontból. H arnack szerin t is a vallás ad értéket az életnek és 
nem a tudom ány, am ely a végső kérdésekre nem felelhet semmit.

S tényleg igaz: Az Istenről mi nem tudhatunk  semmit. M inden 
kutatás cserben hagy minket, továbbá a sok igazságtalanság stb. ne
hezen egyeztethető össze e fogalommal, nehéz a geológiai és biológiai 
fejlődés alap ján  elképzelni azután, hogy az ember legyen a M inden- 
ség középpontja és mégis: Istenfogalom  nélkül az emberiség élete si
vár és a benne való megnyugvás egyúttal boldogság. A  tudom ány 
hiába kisérli a lét legmélyebb titkait felfedni. K éptelen  erre. H am 
letiéi szólva: Sok dolog van az égen és földön, am elyről halvány se j
telm ünk sincs. A  m etafizikai kérdésekre m aradék nélkül megfelelni 
nem lehet. P au ler Ákos szerint test és lélek nem különböző valóságok, 
hanem  egyazon szubsztáncia m ás-m ás o ldalról tekintve, E felfogás 
nem m aterializm us, m ert a szubsztáncia nem anyag. E felfogás nem 
szól sem a vallás ellen, sem az egyéniség fennm aradása ellen. Tele- 
páthia, spíritizm us, előre való m egérzés és m eglátás oly jelenségek, 
am elyek ta lán  csak a fejlettebb ön tudatta l bíró embernél válhatnak 
érzékelhetőkké.

Nagyon sokan m ondják, hogy a protestántizm us a vallás terén  
racicnálizm us s hozzácsatolják, hogy a katholicizm us jobban felel 
meg a vallásos lélek követelm ényének, am elyhez a miszticizmus ma- 
gábavonulás, az érzékekre és érzelm ekre való hatás is tartozik. P a u 
ler is hasonlóan gondolkodik Lisztről írt tanulm ányaiban (így köny
vén kívül, am elyet L isztről írt, a „M uzsika“ című folyóiratban). Ez 
a gondolkodásm ód érthető  a katholikus gondolkodónál, ám de mégsem 
írható alá. A  döntőnek a kérdésben, mégis csak kath. és prot. vallás-



173

ban  m egnyilvánuló igazságtartalom  kell, hogy legyen. Im am ennyisé
gek m echanikus elm ondása, szentek segítségülhivása, h ierarchia, cöli
bátus, a sok később létesült dogma és szertartás, ami ellen L uther 
küzdött, nem képezi az öskereszténység a lkatrészét. Igaz, hogy a 
prctestán tizm us szabadságot követel, ám de az ,,evangelische F re i
h e it“. F reiheit auf religiöser G rundlage. A zaz: evangélium i szabad
ság. Szabadság vallásos alapon. Nem romboló, de építő szabadság ez; 
nem csak ,,flache A ufk lärung“, sekély felvilágcsodottság, nem csupán 
radikálizm us. A  kath. egyházban fellelhető Szt. Ágoston szinezetü 
"jámborság (Augustinische Fröm m igkeit, ahogy H arnack kiemeli) meg
ta lá lh a tó  a protestántizm usban is, hisz Luther is, valam int a későbbi 
kath  Jansenisták , akiket a hivatalos kath. egyház elitéit, is ezen jám 
borságból m erítettek  és szellem ében m űködtek. Ma, am időn a katho- 
likus egyház renaisszanceáról beszélnek és arról, hogy ,,ein kath o 
lischer Zug geht durch die W e lt“, nagyon szükséges, hogy ezt elm ond
juk, term észetesen távol állva tőlünk, a más nézeten  lévők megbán- 
tása. Nekem igazán az a meggyőződésem, hogy az erkölcsi a lappal 
bíró bárm ely  nemes felfogású világnézetet tiszteln i és becsülni kell s 
így az igaz meggyőződésű katholikust sem fogom elítélni. A  vallás 
m indenkinek legszemélyesebb, legszentebb ügye. S nekem m ély meg
győződésem, hogy a fejlődés mégis csak azon pro testáns elv szerin t 
történik, am ely a vallásban nem lát hatalm i kérdést, hanem  a vallás 
terén  a szabadság ta la ján  áll. Senkinek sincs itt beleszólása, amíg az 
illetőnek vallása  az állam  érdekeivel és az erkölccsel nem jön össze
ütközésbe.

B efejezésül még csak a következőt: A  középkor végén kétségkívül 
összeom lott azon egységes világnézet, am ely a görög és a keresztény  
gondolat összeolvadásából keletkezett. De ezen nincs mit sajnáln i. 
A z emberiség csak nyert a nemes értelem ben vett szabadsággal. A  
közébkorban az emberiség nem volt boldogabb és a kath. egyház é r 
téke sem veszített ezen összeom lás á lta l. Világi kérdésekben az új 
kor, m agától értetődik, nem az egyháznak, de az állam nak ad  e lső
séget. A  kereszténységnek pedig a kath. és a prot. egyház egyform án 
tek in télyes hajtása , am elyek m indegyike beleszőtte a maga sa játságait 
a  világtörténeti fejlődésbe, egyéni vonásaival hozzájáru lt a ku ltúra  
m egalkotásába s ahogy az ú jabb protestántizm us ad ta  nekünk m a
gyaroknak a mi felejthetetlen , nagy és m ély gondolkodónkat, Böhm 
K árolyt,*) a kathotholicizm us pedig P rohászka O ttokárt, úgy az 
egész világ szellem i fejlődésébe m indkét fél értékes gondolkodók 
m unkáját szőtte bele.

*) Böhm Károlyról behatóan értekeztem az „Evangélikus Lap“ 1916. évfolya
mában; rendszerét röviden az ..Evangélikus Népiskola“ 1925. évfolyamában is 
ismertettem.
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Miként valósítható meg az iskolánkívüli 
népművelés faluhelyen legsikeresebben ?

2. Veheti tárgyát az iskolánkívüli népművelés a természetrajz 
köréből is. Itt azonban tekintettel kell lenni a helyi viszonyokra 
s arra, mennyiben függ össze a nép munkájával. Ismertessük 
az állatvilágból a nevezetesebb állatokat. Mutassunk rá arra, hogy 
sok kártékonynak tartott állat hasznos. Pl. tüskésdisznó, sündisznó. 
Gazdasági irányú tárggyal is át lehet szőni. Ismertessük az ének
lőmadarakat és azt az óriási hasznot, melyet nekünk hajtanak. 
Hívjuk fel a figyelmet a madárvédelemre.

3 Rá kell mutatni a termesztett növények fontosságára és a 
gabonafélék céltudatos termelésére. Győzzük meg őket arról, 
hogy miért lehet és kell némelyik gabonaféléből többet termelni. 
Igen fontosak a talajmívelés és az állattenyésztés szempontjából; 
a pillangós növények.

4. Ásványtanból Ismertessük behatóan azokat az ásványokat, 
melyeket az ember a maga céljaira fel tud használni. Pl. szén,, 
vas, réz, stb. Mennyire belenyúlnak ezek az emberiség történel
mébe, a kultúra fejlődésébe. Ha nem lenne szén, nem építették 
volna meg az első vasutat s a büszke és hatalmas óceánjárók 
sem dacolnának a tenger hullámaival. A nem nemes ásványok 
nemesen használva nemesekké lesznek. A nemesek pedig. Pl. 
arany, ezüst, ha túlsúlyba jutnak és nemtelenül lesznek felhasz
nálva, károsak lesznek.

5. Nemzeti szempontból nagyon fontosak a magyar nyelv 
köréből tartott előadások. „Nyelvében él a nemzet“. Rá kell ne
velni azért népünket a helyes beszédre. Mutassunk be rossz 
szólásmódokat és bizonyítsuk be helytelenségüket. Az emberi 
lélek művelésére és a hazafias gondolkozás fejlesztésére igen 
alkalmasak a remekírók. Ismertessük a közéleti fogalmazványokat, 
mert a népnek arra szüksége van. (Nyugta, elismervény stb.)

6. A fizika köréből a hallgatóság elé lehet állítani az egy
szerű gépeket, melyekkel a legtudatlanabb és vad népek is dol
goznak. (Csiga, kerék, lejtő, ék és a csavar.) Ezekből az egy
szerű gépekből tevődnek össze a legkomplikáltabb szerkezetű 
gépek. Amióta pl. a gőzgépet az emberiség szolgálatába állították, 
azóta a tudomány, a kultúra, óriási léptekkel halad előre

7. Igen fontosak gazdaságtan köréből tartott előadások. Győz
zük meg a hallgatóságot a mai, maradi gazdasági rendszer hely
telenségéről és az okszerű gazdálkodás fontosságáról. Ismertes
sük a helyes állattenyésztés nagy és hasznos előnyeit, mely a 
gazda egyik legjövedelmezőbb forrása lehet. Őrködni kell az 
állatok egészsége felett. Annak feltételei: tiszta istálló, rendes 
és pontos takarmányozás, annak mennyisége és minősége. Fog
lalkozzunk az állatok betegségeivel. Világosítsuk fel őket, hogy 
minden olyan betegséghez, melyet orvosolni nem tudnak, állat-
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orvost hívni kötelességük A gabonafélék, az állatok és azok 
terményeinek értékesítésére szövetkezni kellene.

8. Ezekhez járulhat az alkotmánytan és a történelem is. 
Milyen alkotmányai voltak a magyarnak történelmi fejlődése alatt. 
Mennyit kellett szenvednie, mire eljutott a mai népképviseleti 
alkolmányhoz. Neveljük népünket a törvények megtartására és 
tisztelésére.

A hazafias érzelmek ápolására legalkalmasabb a történelem. 
Sok mindenre megtanít bennünket, ha akarunk és tudunk belőle 
tanulni. „A történelem az élet tanító mestere“. Visszatükrözi a 
nemzet életét, bánatát, örömét, szenvedéseit. A megfelelő részeket 
hozzuk összefüggésbe a jelennel. Minden előadás végén vonjuk 
le a tanulságot.

9. Igen fontosak az egészségügyi előadások is (anya és 
csecsemővédelem, tuberkulózis, alkohol stb.) Tekintettel kell lenni 
ezeknél a helyi viszonyokra.

Az összes előadásokat át kell szőni a vallás eszméivel A 
vallás a jó erkölcsnek igazi s legjobb nevelője. Azért a tudást 
is az erkölcsiségen adjuk keresztül. Kapcsoljuk össze a tudást 
az erkölccsel, mert csak úgy s azon keresztül nyer a tudás igazi 
értéket.

Miként oldjuk meg ezeknek a tárgyaknak sikeres előadását?
A iskolánkívűli népművelés szolgálatában álló ismeretter

jesztő előadásoknak úgy lesz sikerük, ha az előadók: lelkész, 
orvos, jegyző, tanító stb. mindenben egyetértenek. Legyen egy 
előre megállapított tervük az előadásokról. Mert nem lesz ered
ménye az előadásnak akkor, ha az egyik a történelemből veszi 
tárgyát az előadásának, a másik ugyanakkor a tengeriről, a har
madik az Istenről s utána egy a borkezelésről tart előadást. 
Minden előadó egy tárgy ismertetését vállalja és mindig ő adja 
azt elő. Ez nem jelenti azvnban azt, hogy 3—4 tárgy előadására 
ne vállalkozzon. Rendszeresen adjon elő. Kezdje az elején s 
arra logikusan építse fel a többit. Az előadó az előadásokat 
pontosan tartsa meg. Az előadásokon 2 vagy 3-szor legyen egy 
összefoglalás, amikor meggyőződünk az eredményről. Olyanokat 
kérdezzünk először, akikről tudják azt, hogy nem szeretnek tudo
mánnyal foglalkozni. Ha látják, hogy még azok is tudnak, belátják, 
hogy az előadások szorgalmas látogatása nem hiáqa való fára
dozás. Minden előadás végén abból a tárgykörből, melyről beszél
gettünk, kérdést adhatunk fel, hogy arról gondolkozzanak és a 
következő előadáson beszámoljanak. Igen érdekes az, hogy a 
vidékről jött előadók vonzó hatással vannak a népre. Tanácsos 
tehát máshonnan egy-egy jó előadót felkérni előadások tartására. 
Ha lehet, a nép közül is tarthatnak egyesek előadást. Ezzel köze
lebb visszük őket a célhoz. Esetleg mások is kedvet kapnak a 
munkához. Vigyázni kell azonban nagyon, mert ez könnyen alkal
mat ad a viszálykodásra. S amit nehezen felépítettünk, azt úgy 
rombadönthetjük. Milyen legyen az előadás módja, hogy bizto
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sítsa az iskolánkívűli népművelés sikeres voltát? Az előadás 
módjára általános követelmény az, hogy hangulatos, élvezetes 
legyen. Legyen az gyakorlati, közhasznú és érdekes. Ne a száraz 
oktató módszert használjuk. A legszárazabb tárgyat is érdekessé 
tehetjük egy-egy anekdotával.

Az előadónak az előadásokat szeretettel, megértéssel és oda
adással kell végeznie. Tárgyában teljesen legyen otthon. Alkal
mazkodjon a helyi viszonyokhoz és beszéljen a nép nyelvén. 
Ismerje meg a nép szokásait, így közelebb fér hozzájuk. Ha 
látják, hogy szívesen és komolyan foglalkozunk velük, használni 
akarunk és tudunk, szívesen jönnek az előadásra. így megnyer
hetjük a közbizalmat, mely a további munkát megkönnyíti. A 
kedvetlen munka többet árt, mint használ.

A falusi nép szívesebben hallgatja az előadásokat, ha az 
számára nem parancs. Ezért kell vonzó előadásokkal odacsalo
gatni és kiváncsivá tenni a népet. Azért heiyes a szervezetlen 
tömeget odacsalogatni és a tárgyalt módok szerint művelni. Igen 
jók a szemléltetésekkel egybekötött előadások. Szemléltetésre 
pedig legalkalmasabb a vetítőgép. Azért amennyire csak lehet, 
bele kell vinni a vetítőgépet az iskolánkívűli népművelésbe.

Célszerű lenne a népművelés számára minden faluban egy 
hajlékot emelni. így az önművelés, a helyes és nemes szórakozás, 
a művelés szent csarnokába, neki megfelelő helyre kerülne. 
Ezzel az iskolánkívűli népművelés ügyét egy nagy lépéssel vin
nénk előre.

Az ilyen hasonló alapokra fektetetett iskolánkívűli népműve
lés feltétlenül egy magasabb műveltséget fog belevinni a nép 
leikébe. Ez emeli a vezetők tekintélyét is a nép előtt és szava 
is hathatósabb lesz előtte. így ébreszthetjük fel a nép lelkében 
az eszméket és az azok utáni vágyódást. Ezeket az eszméket 
az úgy szerzett tudásnak segítségével majd meg is akarja és 
tudja valósítani. Észrefogja venni azt, hogy Isten és haza fogal
ma, nem tartalon nélküli üres szavak. Belátja azt, hogy azokért 
küzdeni, szenvedni és meghalni nemcsak érdemes, de köteles
ség is.

Azzal fejezem be munkámat, hogy minden elhangzott szó az 
előadásokon legyen az előadó számára erkölcsi kötelesség, mely 
nemcsak a hallgatót akarja nemes és hasznos életre bírni, hanem 
az előadót is.

Aki szóval és tettel egyaránt úgy miveli a népét, munkájának 
eredményét is fogja látni

Sok mindentől, de különösen egytől: az iskolánkívűli nép
műveléstől áll, vagy bukik Magyarország Fel tehát az újjáépítő 
s nemzetmentő szent munkára, kik a népnevelés e magasztos 
eszméjének a megvalósítására vagyunk hivatva! Világítsuk be a 
kuttura fáklyályáral a magyar éjszakát és vigyük diadalra a ma
gyar feltámadást!

Lajoskomárom, 1929. május 14. Seebach András
ev. tanító.
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Anyák napja.
A budapesti D eák-téri evang. elemi iskola m ájus hó 30-án, dé l

előtt 9 órakor, a legm agasztosabb emberi érzelem nek, az anyai sze
re te t dicsőitésének szentelt egy valóban ünnepi órát.

Az intézet díszterm e zsúfolásig m egtelt az ünneplő közönséggel, 
m elynek élén ctt lá tha ttuk  R affay Sándor dr. püspök nejét, az elnök
ség részéről Zimmermann Ágost dr. egyet, tanár, iskolafelügyelőt, 
Broschko G. A dolf esperest, Renk dr. iskolagondnckot, B endl H enrik 
korm ánytanácsost, stb.

A  változatos m űsort közének vezette be, m elyet W olf Lajos le l
kész szívhezszóló alkalm i im ája követett. Im ádságos lelkek fogéko
nyak s így nem csoda, ha Lahm ann G yörgy igazgató ünnepi beszéde 
a la tt számos csillogó szemben gyönyörködhetett a csendes megfigyelő. 
M integy igenlő válaszképen felragyogtak a kicsi szemek, amikor az 
édesanya irán ti fokozottabb szeretetre  buzd íto tta  a gyerm eksereget s 
könny csillogott akárhány  felnőtt szemében, mindőn az édesanya á l
dozatos odaadásáró l beszélt. M eggyőződésünk, hogy felhívása m ara
dandó nyom okat hagy a gyerm ekek lelkében s ezentúl még a szeretet- 
ben felületesebbek is jobban vizsgálják m ajt édesanyjuk  szemét, hogy 
eléggé ragyog-e, ha fiára tekint; jobban figyelik meg a homlokot: v á j
jon nem képződik-e itt-o tt egy vádoló ránc; m elegebben csókolják  azt 
a fá rad h a ta tlan  kezet, mely szakadatlanúl a gyerm ekért dolgozik s 
forróbban tudnak  im ádkozni azért a szívért, mely ott is meg tud  bo
csátani, ahol m indenki elitéi.

És most bontogatták szirm aikat a szebbnél-szebb lélekvirágok: 
kedvesnél-kedvesebb anyadicsőitő költem ények és dalocskák, zene
darabok kerü ltek  élvezetes előadásra.

Volt is taps bőven. Igazi bensőséges családi ünnepké vált az 
együttlét m inden résztvevő szám ára.

Az ünnepély  u tán  a gyerm ekek néhány szál fehér szegfüvei ked 
veskedtek a nap hőseinek, az édesanyáknak. — x.

*

Lahmann György igazgató ünnepi beszéde.
M ély tisztelette l köszöntöm  E lö ljáró inkat, a m élyen tisztelt Szü

lőket, titeket, kedves Gyerm ekeim  s m indenkit, akit a szeretet hozott 
ide közibénk!

Kedves Gyermekeim! Ebben az ünnepélyes p illanatban  ki m ás
nak az em lékét idézhetném , mint a mi Urunk, a Jézus K risztusét. — 
ő  új világot ép íte tt a régi fölé s ennek az új világnak a központjába 
az édesanyát helyezte. Az édesanyát a m aga gyöngédségével, önfel
áldozásával, az édesanyát a maga könnyeivel és im ádságával.

Kedves Gyerm ekeim ! Jézus K risztus jó gyermek volt, hisz ró la 
szól az írás , . . ,,és növekedett testben és lélekben, Isten  és em berek 
e lő tt való kedvességben“. — M ily m agasztos igék s mily boldogító 
érzéseket ráznak meg ezek a hangok annak a szülőnek a lelkében,
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akinek a gyerm ekéről ily szavak elhangzanak. M ert, kedves G yerm e
keim, ebben az ünnepélyes p illanatban  éreznetek kell, hogy e földnek 
legszánalom ra m éltóbb gyászterhe a rossz gyermek.

Jézus K risztus hálás fia volt anyjának , m ert hiszen a keresztfán  
szenvedései közepette anyjával az a jkán  s any ja  iránti m érhetetlen  
szeretettel a szívében hán y t el az Isten-Em ber, amikor így s z ó l t . . .  
i.íme a te fiad “, s tanítványához . , , ,,íme a te anyád“.

Kedves Gyermekeim! M essze jártam  m ár. Láttam  idegen orszá
gokat. Végig szenvedtem  a v ilágháborút m int katona. Ismerem a gaz
dagok term eit s a szegények kunyhóit. Á ldoztam  a m űvészet csodái
nak s elm erültem  a költészet rem ekeiben. U jjongtam  a term észet fen
séges tünem ényeinek s figyeltem az emberi szív re jtekét. S m ond
hatom : m ind e vonatkozásokban nagyobb értéket nem találtam , m int 
az anyai szívet, — Igen, az anyai szív a jó Isten  legcsodásabb te 
remtménye,

Költők és tudósok, m űvészek és bölcselők foglalkoznak állandóan 
vele, foglalkoztak a m últban s foglalkozni fognak a jövőben. É rde
kes, hegy m indenki új, meg új m eglátásokat hoz felszínre annak re j- 
tekéből. M ert az anyai szív olyan, m int a m érhetetlen  kincsesbánya, 
kim eríthetetlen  az értékeiben, k im eríthetetlen  a kincseiben. S ebből 
a gazdag tárházból paza r kézzel szórja nap-nap  után, ó ráró l-ó rára, 
percrő l-percre  az ő jóságának, önfeláldozásának, könnyeinek s im ád- 
ságcs á ldásának  kincseit. Mindig csak ad az anya és sohasem kér! S 
ad  elsősorban neked, gyerm ekének. Táplál, nevel a bölcsőtől, v irraszt 
betegágyadnál, óv m indentől, ami ártha t, örül és bánkódik veled. M eg
rak ja  az otthonnak tiszta, puha fészkét mint egy angyal, hogy gyer
meke, szerettei boldogok legyenek. Lemond m indenről, csak gyerm e
kéről nem! M ert te vagy álm ának, im ádságának tárgya, célja.

S te m indezt a sok isteni jót elfogadod, term észetesnek tartod . 
Nem is gondolkodsz felette. Pedig úgy áll a dolog, hogy tartozásod  
van, meg kell háláln i a tem érdek sok jót, amit édesanyád  veled tesz. 
M ától fogva vizsgáljátok jól meg anyátok szemét, hom lokát, kezét. 
Nézzetek abba a drága anyai szembe, am ely nem ragyog mindig az 
örömtől, hanem  könnyeket is hullat és sokszor a fájdalom  könnyeit 
m iattatok, m ert nem vagytok mindig jók. És nézzétek azt a homlokot 
s azon azokat a kisebb-nagyobb ráncokat, am iket az élet gondjai oda- 
szántettak , gondok m iattatok, gondok a ti boldogulástokért az é le t
ben. — És nézzétek azokat a kezeket, azt a kezet, am ely bölcsődben 
ringatott, am ely ápol s am ikor édes álom ra betakar, erősen dolgozik 
érted  tovább, hogy igaz boldogságra vezessen á t az életen.

Kedves Gyermekeim! Még sokat sorolhatnék fel, amit anyátok 
értetek  tesz s a kép édesanyátok szeretedéről, önfeláldozásáról m in
dig szebb és szebb lenne. De annyi is elég annak m egértésére, hogy 
az anya egész lényével csak a ti boldogulástokért dolgozik, ezen dol
gozik szeretetével, könnyeivel és im ádságával. És ez a körülm ény 
titeket h á lára  kötelez és gyöngédségre.
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H álátokat úgy m u ta tjá tok  ki, hogy szót fogadtok. M egteszitek 
azt, amit otthon és az iskolában rátok bíznak.

Ezenkívül igyekezzetek az édesanyának kellem es m eglepetéseket 
szerezni, hogy érezze, hogy nem hiába p azaro lja  rátok szeretetét.

H a ezt m egfogadjátok, akkor úgy érzem, hogy a mai ünnep nem 
hiába m últ el, úgy érzem, hogy mi ma itten  fe ltám adást ünnepeltünk  
— az anya és gyerm eke közti szeretet feltám adását! Isten ad ja , hogy 
így legyen! ,,M ert az anya Isten  legnagyobb adom ánya, ő  á ld  és 
szeret bennünket! ő  m egbocsát ott is, ahol m ár senki m egértést nem 
tanúsít! A zért a jó Isten  á ld ja  meg az édesanyákat! M inden gyer
mek édesan y já t!“

Wohlmuth János orgonista és karmester, 
Sopron jeles zeneművésze (1643—1724).

Ir ta : Payr Sándor, egyetemi tanár.
Sopronban m ár a 15. században nem csak kántorok, hanem  orgo

nisták is voltak. Franknói P á l özvegye 1452. végrendeletileg hagyta 
meg, hogy a kicsiny Szentlélek-tem plom ba is orgonát á llítsanak . E b
ből bá tran  következtethetjük, hegy a ferencieknél és a Szent M ihály- 
ról nevezett parcchiális tem plom ban is akkor m ár volt orgona.

A 15. században m ár rendesen  szerződtetett és jól fizetett to rony
zenészei, tehát világi m uzsikusai is voltak a városnak. A  reform áció 
korából tíz soproni orgonistának tud juk  a nevét. Ezek közül A kách 
István (1596—98), A kách M iklós plébános és nemes Michkó Éva tö r
vényes fia, m agyar nemes volt. (Ribini II. 425.)

A világi zene is szép fejlődésnek indult. A  torony erkélyéről m ár 
1601. m adrigálokat, virágénekeket és m otetteket játszottak , a kürtök 
m ellett a hegedűjátékhoz is é rte ttek . (Die T urner mit den stillen  
Instrum enten.) Az egyházi zene pedig valóságos v irágkorát érte  meg 
a 17. században Sopronban is. P ro testáns egyházi zene volt ez, m ely
nek jelentőségét még Luther, a jeles zenész és énekköltő, ism ertette  
meg a hívekkel. A  m ellőzött fényes szertartásokért a reform áció egy
háza ugyanis a vallásos költészettel, a gyülekezeti közös énekkel és 
a művésziebb egyházi zenével kárpó to lta  m agát. Luther után  Eccard, 
H assler, Vulpinus, P raetorius, Schütz, K rüger és H am m erschm idt is 
jeles p ro testáns egyházi zenészek voltak. így ta lá lunk  m ár Sopronban 
is a 17. században kiváló evangélikus egyházi zenészeket, kán torokat 
és orgonistákat.

Első helyen áll ezek sorában a pottendorfi születésű Rauch 
A ndrás, aki előbb Inzersdorfban és H ernalsban volt az osztrák evan
gélikus rendek orgonistája. II. F erd inánd  á lta l hite m iatt elüzetve, 
Sopronban keresett m enedéket s 1629— 1656. itt vezette az evangéli
kusok ének- és zenekarát. H at zenem űvet ado tt ki nyom tatásban s a 
várossal más zeneszerzők (Ham m erschm idt, Cifra) műveit is beszerez



tette . K iváló zenei tehetség volt, akit a város is kellőleg tudo tt m éltá
nyolni. Sopronban volt tan á r és kántor a ruszti születésű K usser János 
is (1655— 57), aki szintén négy és öt hangra írt zenem űvet ado tt ki 
(A ltus Concentuum, Pozsony 1669). Ennek fia volt a világhírű dalm ű
szerző, K usser János Zsigmond, aki időnként R usztct és Sopront is 
m eglátogatta.

R auchnak Comenius honfitársa, Psyllius Lukács morva exuláns 
le tt az u tóda (1656— 85), aki 1649 óta tanár és az énekkar tag ja  volt, 
Rauch halála  u tán  pedig orgonistának és karm esternek választották. 
N ém etbródban született és bizonyára a jeles Schubert Pál soproni es
peres hozta ide, aki maga is morva m enekült volt. Az ének- és zene
kart jó rendbe hozta s mint zeneszerző 1660. űjévre m otetteket a já n 
lott a városnak, m elyekért három  arannyal jutalm azták . Sopronban 
nősült. 1685. ncv. 4-én halt meg. Tizenegy gyerm eke közül György 
1681 után  tanító  és fizetett templomi zenész volt. P syllius korában 
kiváló soproni zenész volt a harkai születésű Russz M ihály tanító  is, 
aki 1661-ben ,,suo et chori musici nom ine“ mond üdvözletét egy em 
lékkönyvben a távozó Seelm ann lelkésznek. És ugyanekkor volt itt a 
gimnázium kántora  és tan ára  K alinka János (megh. 1687),

Az idegenek u tán  W ohlm uth János szem élyében m agyar szárm a
zású, kiváló orgonista karm estere volt Sopronnak. W ohlm uth János 
Ruszton született 1643. tekintélyes régi családból. Sonntag Jerem iás 
ruszti lelkész nagy tisztelette l emlékezik a szüleiről. Az anyakönyvi 
adatok hiányzanak, de a ruszti evang. tem plom  építésekor 1649. az 
adakozók között olvassuk W ohlm uth János és W ohlm uth Ulrik nevét 
és első lelkészük, P fiszter János felesége is W ohlm uth Zsuzsanna volt. 
Valószínűleg az előbb em lített János volt a gyermek aty ja . A nyolc 
éves W ohlm uth fiúra, m int leendő zenészre bizonyára hatással volt, 
hogy tem plom avató ünnepélyükre 1651. a soproni lelkészekkel és ta 
nárokkal a jeles Rauch A ndrás vezetése a la tt a soproni ének- és zene
kar is k irándu lt R usztra  és gazdag zenés liturgiával ta rto tták  meg az 
első istentiszteletet.

A  középiskolát W ohlm uth János Sopronban végezte. M ár mint 
húsz éves ifjúval találkozunk vele, midőn R uszttól és Soprontól búcsút 
véve, külföldre készül s a kornak szokása szerint em lékalbum m al ke
resi fel pa trónusát és bará ta it. Ruszton 1663. okt. 25-én Sonntag 
Jerem iás lelkész, G ábriel János bíró, W eigling János ruszti orgo
nista, E itlhuber Nikodemus jegyző és H utten lo jus János harm incados, 
ez utóbbi mint rokon írnak em léksorokat az album ába. Sonntag le l
kész igen meleg szavakkal búcsúzik az ifjútól, akit m ár csak ,,kegyes 
szüleinek kedvéért" is igen szeret. U tal arra, hogy igen nehéz viszo
nyok között (1663-ban a török háború idején) megy ki Sziléziába s 
vallásos fohásszal k iált fel: ,,Ha Krisztus, te én királyom , nem segí
tesz, fegyver álta l vész el Pannon ia .“ De beírja  a szokott vigasztaló 
szavakat is: ,,Non, si male nunc, et olim sic e rit.“ És a prófétai ta n á 
csot: ,,In spe et silentio est fortitudo n ostra .“ (Ézs. 30, 15.) W eigling
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orgonista pedig mint zenésztársának  és jó b a rá tján ak  írja : ,,M usica 
ncster A m cr." (A zene a mi szerelm ünk.)

Soproni tanára i közül H ent sehe 1 Sámuel igazgató, T ieftrunk D á
niel és Unger M ihály tanárok (mind a hárm an egyetemi grádussal bíró 
m agiszterek) 1663. október 29-én búcsúztak el tőle. T ieftrunk az ifjú t 
kiváló zenei tudása  m iatt is szereti (ob M usicae artem , in qua haud 
m ediocriter valet). W chlm uth még a Szentm ihály-utcában épült régi 
gim názium nak volt növendéke. Zenei fejlődésére tanuló korában 
Rauch és Psyllius jeles orgonisták és a zeneszerző K usser János voltak 
hatással. Ez utóbbi szintén ruszti szárm azású és W ohlm uthnak nagy
báty ja  veit. Nem hiányzik album ából Psyllus Lukács orgonista és 
K alinka János kántor em lékscra sem, akiket a zene révén szorosabb 
barátság  fűzött az ifjúhoz. Soproni szokás szerint b izonyára W ohl- 
m uth is éveken át tag ja  volt mint diák a tem plom i ének- és zene
karnak.

Meleg és szívélyes szavakat ír az album ba Sopron három  nagy 
lelkésze is: Schubert János esperes, Lang M átyás és Sobilsch Kristóf. 
A  soproni polgárm ester, Zuana M enyhért Péter, is Luther fo rd ításá
ban idézi Ju d it könyvét (6, 15) s megemlíti, hogy a halá lla l küzködö 
M agyarország (agonizans H ungária) háború elő tt áll és legzavarosabb 
ide jé t éli. A ruszti szárm azású N átl Lipót soproni jegyző és N átl 
G ergely szenátor (felesége A ndrássy  Erzsébet) nem csak földije, h a
nem az utóbbi nagybátyja is volt W ohlm uthnak. Ők is 1663. október 
30-án írtak  cccsük album ába. N átl jegyző korának gonoszságát Ovidius 
szavaival (M etamor. I, 144) jellem zi: „Non hospes ab hospite tutus 
e tc .“

Az ifjú W ohlm uth Sopronból 1663-ban Sziléziába m ent és Bo- 
rcszlóban az E lisabethanum  nevű híres gim názium ban tö ltö tt két évet. 
A  soproniak ezt az iskolát sűrűén látogatták . Sopron különben a b o r
kereskedés révén is szoros összeköttetésben állo tt Sziléziával. Az 
iskola rektora, M ajor Illés, 1665. október elején igen nagy dicsérettel 
írt W ohlm uth album ába, Vives Lajostól vett em léksorokat. Szintén 
így G ebhard János konrektor és a többi tan á r is. Hogy itt is a zené
szek bará tságá t kereste, azt F ro ry  János m agiszternek, az E rzsébet- 
tem plcm  kántorának  igen meleg búcsúszavai bizonyítják,

Boroszlóból W ittenberg  felé vette az ú tjá t, Luther híres egyete
mén ismét két évet (1665— 67) töltö tt. Az itteni hirneves tanárok, 
Calov, M eissner, D eutschm ann, Q uenstedt sat., m ind elism erő meleg 
em léksorckat írnak az ifjú album ába. T rentsch K eresztély  tan á r és 
filozófus volt itt a szállásadója , aki 1667. január 5-én vett búcsút tőle. 
Négy nappal később Lipcsében Lange Sámuel szuperin tendensnél 
tisztelkedett. Ez év július 2-án G ádóczy István nevű m agyarral volt 
együtt W ohlm uth, de nem tudjuk, külföldön vagy pedig m ár itthon 
ta lá lkoztak-e, G ádóczy jóakaró jának  m ondja W ohlm uthot és ,,Vive 
Deo et P a tr ia e !“ jelszót írta  az album ába,

A bejegyzések ezzel m egszakadtak, de Ruszt történetéből tud juk , 
hogy 1671-ben ott W ohlm uth János volt az evang. iskola rek to ra  és
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kántora, aki itt szüleitől szőlőt és szántóföldet is örökölt, W ohlm uth 
tehát zenem űvészetével 1667-ben a m aga szülővárosának szolgálatába 
á llo tt. Az 1672. évben még két más jeles zenész is, a szintén ruszti 
születésű K usser János pozsonyi orgonista karm ester és ennek 12 éves 
fia, K usser János Zsigmond, a későbbi világhírű dalm űszerző, a po
zsonyi vallásüldözés elől ide R usztra  m enekült. H árom  ilyen jeles 
zenész M agyarországban ilyen kis helyen, akiket a m űvészeten kívül 
közeli vérrokonság is fűzött egymáshoz, W ohlm uth és ifjabb K usser 
unokatestvérek voltak. De csak alig két évig m aradha ttak  együtt, m ert 
a prctestánsü ldöző  Széchenyi György és Kclonics Lipót püspökök keze 
R usztra  is ham ar elért. Az evangélikusok szép új tem plom át, m elyet 
23 év elő tt M ayer U lrik  építőm ester kizárólag az evangélikus hivek 
költségén ép íte tt, Széchenyi győri püspök a W oppíngen ezred k a to 
náival 1674. február 4-én erőszakosan elfoglalta s Sonntag lelkészt és 
W ohlm uth kán to rtan ító t elűzte.

A  ruszti szárm azású három  jeles zenészt ilyen okok kényszerí
te tték  arra, hogy m agyar hazá juka t elhagyva, mint szám üzöttek idegen 
országoknak szenteljék  m űvészetüket. Ehhez hasonló károkat a szel
lemi ku ltú ra  terén  csak F ranciaország okozott m agának a nantesi 
edictum  visszavonása és a hugenották  üldözése által,

W chlm uthnak is tehát m enekülnie kelle tt R usztról. De hát hová 
m enjen? A soproniak sűrűén érin tkeztek  Regensburggal. Irodalm i 
m űveiket rendszerin t itt nyom atták  ki és sok rokoni kötelék is fűzte 
a soproniakat Regensburghoz. Sobitsch K ristóf lelkész fivére gyógy
szerész volt Regensburgban. Serpilius János városbíró is 1662-ben a 
regensburgi szuperin tendens leányát, B alduin D orottyát vette felesé
gül, aki W allászky  Pál könyve szerin t kiváló énekes és lan tjátékos 
volt. Fiúk, György, a soproni lyceum elfoglalása után R egensburgban 
tanult, itt le tt ő is szuperin tendens és mint kiváló hymnológus tűnt ki. 
Serpiliusék sokszor já rtak  Regensburgba, onnan is jö ttek  látogatók. 
És így a muzsikus csa láddal jó viszonyban lévő W ohlm uth bizonyára 
Serpiliusék révén ta lá lt m enedékhelyet Regensburgban. S ajá t nap ló ja  
szerint 12 évet tö ltö tt m int szám kivetett ebben az ősi zeneértő és zene
kedvelő városban. A  soproni orgonisták később is itt tanu lták  a m ű
vészetüket.

R endes egyházi á llást R egensburgban nem kapott, de pártfogá
sukba vették őt az itt tartózkodó és Sopronban is jól ismerős Regal, 
W indischgraetz, Zinzendorf és W urm brand  evang. grófi családok.
1685, szept. 26-án ír ja  nap ló jába  Regensburgban, hogy fizetéséből a 
grófné a l l .  évre, m ely 1685. m árcius 1-vel kezdődik, az első részletet, 
12 forintot, m egadta. 1686 elején pedig azt jegyzi be, hogy a gróf tíz 
évről, 1675. febr. 19-től 1685. febr. 19-ig terjedőleg  kért tőle nyugtát 
arró l a 400 forintról, am elyet neki időnkénti részletekben kifizetett,
1686. január 23-án ism ét W indischgraetz gróf fizetett neki a magán- 
ok ta tásért 12 ta llé rt. Ezekből látni, hogy W ohlm uth legkésőbb 1675. 
február havában m ár R egensburgban volt.
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V alam i jól nem érezte magát- H elyzetét csak szám űzetésnek 
vette és a lelke és a szíve most is R uszton időzik. N ehezen v á rja  és 
nap ló jába írja  a hazai híreket- 1685. július havában nagy sáskajárás 
veit a Fertő  m ellékén. Ruszti szom szédjának, G ábriel Jánosnak  a 
búzafö ld jét fél nap a la tt te ljesen  leették  a sáskák, de azért őneki 
mégis 24 mérő rozsa term ett. Pénze is van R uszton a fekete ládában. 
A  fivére, Fülöp Jakab , 300 forintról kü ldö tt neki adóslevelet. Ennek 
az öccsének 1685. augusztus 27-én János nevű fia született. Az Isten  
ta rtsa  meg. B eírja, hogy kik házasodtak  R uszton a farsangon és kik 
le ttek  az elöljárók, Sajnálkozik, hogy a rokona, P auer Ádám , R uszton 
1686. február 9-én m eghalt. És örül, hogy Sobitsch soproni lelkész 
fia Regensburgba jővén a nagybátyjához, a hangszeren, a klaviron ő 
tan ítja . A  sorsa egyébként elég szomorú. Felesége elhalt. E gyetlen 
öröme János fia, aki még R uszton szü letett 1668 körül, jó fiú és jól 
tanul. K racher M ária nevű szakácsnőt ta rtan ak  a regensburgi h áz
ban és 1685 tavaszán M athes úr házából az ,,A rany  kerékhez“ cím zett 
házba hurcolkodott át, m ely a W ibner családé. János fia itt vette fel 
október 4-én az új ruhá já t, m elyet a gróf csinálta to tt neki e lhalt K á 
roly fiának a köpenyéből,

A  következő év m árcius 4~én azonban nagy öröm éri őket. M ausz 
Z akariás nevű b a rá tjá tó l k apo tt levelet, m ely szerin t a soproniak fe l
a ján lják  neki az orgonista és karm esteri (directorium  musicae) állást. 
A  szegény szám kivetettek hogyne fogadták volna ezt szívesen. H iszen 
az 1681. évi országgyűlés óta vallásszabadság van m ár Sopronban, A  
nagyhéten még a fiával az Úr asztalához járu lt, április 9-én azu tán  
elhagyták  Regensburgot. K ürzinger Tam ás hajósem ber hozta le őket 
Bécsig a D unán, onnan pedig Zlickel fuvaros szekéren Sopronig, F orró  
könnyek között üdvözölte W ohlm uth a régóta nem lá to tt szülőföldet 
és unokabátyjához P au r János Á dám hoz té r tb e  szállásra, akinek B án
falván is m alm a volt. Öccse és sógornője azonnal be jö ttek  hozzá 
Rusztról, ő pedig fiával és P au rra l m ájus 7-én m ent ki 12 év e lő tt e l
hagyott szülőhelyére. Örült, hogy itt m inden ingóságát és drágaságát, 
még a szép skatu lyában  a gyűrűt s a pozsonyi és boroszlói ju talom 
pénzeket is m egtalálta . Ö sszeszám oltak és öccse 550 forintról ad o tt 
neki új adóslevelet. W ohlm uthnak a m uzsika m ellett igen erős gya
ko rla ti érzéke volt a földi javak irán t is. Bohém könnyelm űséggel sem 
őt, sem utódait nem lehete tt sohasem  vádolni. T alán  azért is nem vált 
oly világhírű művésszé, m int az unokaöccse, az ifjabb K usser.

O rgonista és karm esteri h ivatalába a konvent h ivatalosan csak 
július 11-én ik ta tta  be, de az útiköltségére Retz Sám uel tem plom atya 
m ár előbb k ifizetett neki 23 forint 18 k ra jcárt. A z évi fizetése ugyanaz 
lehetett, ami R auché volt: 100 ra jna i forint, 6 akó bor, 15 m érő ga
bona, 6 öl fa és szabad lakás, A  tem plom atya 1687-ben az első év
negyedre 37 forint 30 k ra jcá rt fizetett ki W ohlm uthnak készpénzben. 
Dobner F erd inánd  gondnok is 1689-ben fél évre 75 forintot fizetett 
neki. De m ellékjövedelm e is szépen volt a m agánórákért. Igen jó hír 
előzte meg s a zenét tanulni vágyó soproniak valósággal m egrohanták.
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Kiválóbb tan ítványait jelentkezésük dátum a szerint jegyezte íeb 
Énekre, virg inálra (a zongora elődje), hegedűre és egyéb hangszerekre 
is tan íto tta  az ifjaka t és hajadonokat. 1686. m ájus havában kezdte 
tan ítan i W irth  György leányát, Éva Zsuzsannát és B arth  K onrád le l
kész fiát (auf dem Instrum ent). Clavichordium , ez a kezdetleges, bil- 
lentyűscros húros hangszer á llo tt B arthék házában, m ert később a bé
csi orgcnacsináló ezt javíto tta . Jún iusban  Sobitsch lelkész fiatalabbik 
leányát, Zsuzsannát (auf dem Instrum ent zu schlagen), aki a szokásos 
havi 3 forinttal d íjazta. A  papkísasszonyt W urm brand grófné szokta 
m agával vinni Béesbe s ilyenkor szüneteltek  a zeneórák. M ausz b a rá t
jának a fiát, N ándort, pedig a házába is fogadta. A ugusztusban M. 
Unger M ihály szenátor (volt igazgató) fia kezd a hangszeren játszani. 
E hónapban kezdi oktatni a diskantistákat, a diákokból toborzott ének
k art is. A ugusztus 21-én pedig a hírneves, tudós Serpíllus János v á
rosbírónak fiát (in musica vocali et in strum en ta li). H árom  derék fia 
volt Serpillusnak: György, K eresztély  és Sámuel. Édesanyjuk, B alduin 
D orottya, a jeles énekes és lan tjá tékos, egy hónappal előbb, július 
25-én halt meg. És decem ber 4-én m ár édesaty jukat is elveszítették. 
Serpíllus városbíró t a Thököly-m ozgalm ak idején Bécsújhelyen szen
vedett fogsága törte  meg. De a fiúk tovább tanulták  W chlm uthtól a 
zenét. O któber 15-én Prisom ann Egyed szenátor ad ta  be a fiát, Egyed 
Lajost a zeneórákra. A zután  még Preining János városbíró, Víbegius 
János pczscnyí lelkész és Rusz M ihály tanító  fiát és H ohenw arth 
D orottyát tan íto tta  W ohlm uth a zenére.

M időn pedig 1692-ben a vagyonos Leitner Szibillát vette el m á
sodik feleségül, nagyobb és fényesebb lakásukba grófok és bárók fiait 
is szállásra  és zeneok tatásra  fogadták. így laktak  és tanu ltak  náluk: 
gróf W elz Viktor, gróf R indsm aul, gróf A uersperg, báró N aehringer és 
báró Preinberg  V iktor Zsigmo'nd fiai. Az utóbbi kis báró hét éven, 
F ranck Sámuel pedig hat éven át lakott nála te ljes ellátással. W allin  
M átyás őrnagy 1698-ban hegedülni tanu lt tőle és G ratianus János 
Lajost is 1701-ben ő tan íto tta  a zenére.

De legnagyobb dicsőség volt W ohlm uthra nézve, hogy herceg 
Esterházy Pál is, aki mint túlbuzgó kathclikus nádor és főispán a vi
déken evangélikus tem plom okat foglalt és lelkészeket, tan ítókat szám 
űzött, Sopronban a lu theránus orgonistával tan ítta tta  virginálra (auf 
dem Clavir) a két fiát, E sterházy  M ihályt és G ábort. W ohlm uth 1687. 
január 7-én írja  ezt nap ló jába  és szinte felfohászkodik hozzáá: ,,In 
G ottes Nam en den A nfang gemacht . . , G ott verleihe G naden dazu!“ 
A  m egbízatás annál nagyobb jelentőségű, mivel Esterházy herceg m aga 
is kiváló zenész volt és fennm aradt hangjegyes füzete egyik legbecse
sebb emléke a m agyar zenetörténetnek. Bizony a hercegék is csak 
3 forintot fizettek egy hónapra W ohlm uthnak, mint akárm elyik soproni 
polgár. És ha egy-két hétre a kis hercegek K ism artonba hazam entek, 
akkor a visszatérés napjával kezdték az új hónapot szám ítani. W ohl
muth pontosan írta  a bevételeket. U to ljára  szeptem ber 5-én kapott a 
fiatal Esterházytól egy ta llért. Ezen a napon elu taztak  Sopronból.
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W ohlm uth naplójából Sopron zeneéletére vonatkozólag m egtud
juk még, hogy m ilyen volt akkor az evangélikus tem plom i ének- és 
zenekar és időnként micsoda m űvészek fordultak  meg Sopronban. A  
karm ester orgonista (director musicae) kötelessége volt, hogy ifjú nem 
zedéket neveljen  és megfelelő m űvészeket is szerződtessen az ének
és zenekar szám ára. Évenként a lyceum diákjai közül v á lasz to tta  ki 
a jóhallásúakat és ezeket rendszeresen tan íto tta  az énekre és hang
szeres zenére. Az incipientes és a d iscantisták  sokszor szerepelnek 
napló jában . 1687-ben. például a fiatal Fundinger M ihályt vette fel 
ezek közé. 1689-ben Prisom ann Egyed Lajos, F ried l K eresztély, Lie
bezeit János Sám uel, R ieder Nándor, F reysam  Tóbiás és Jah n l G yörgy 
voltak a d iskantisták. 1693-ban Schneller K eresztély, H üttig János, 
G eyer K eresztély, H albax Jakab , E isner János, S pornraft János, 
K rum recht Lipót és Jahn l György. 1694-ben pedig F ranck  Sámuel, 
Russ M ihály, a tanító  fia, K am pf Kristóf, D eckhart János, H ader Kon- 
rád  és K rausz Lázár. K arácsonykor és újévkor ezekkel a fiúkkal is 
szokásban volt a cantantio, a házak elő tt való éneklés zenekísérettel. 
1692 első nap ján  például 18 forint 19 garast gyű jtö ttek  a kan tisták  s 
ebből a fiatal Russ 6 frt 18 garast, Fundinger 6 ír t  18 garast, R ied 
4 frt 13 garast és a hangszerhordó 10 garast kapott. W ohlm uth 1687- 
ben még újévi köszöntőket is nyom atott Bécsben és ezért 6 forintot 
fizetett a könyvnyom tatónak. De ezt a szokást később elhagyta.

A z énekes fiúk közül különösen kiem elte F ranck  Sám uelt, a kő
szegi F ranck  A ndrás fiát, aki hat évig lakott W ohlm uth házában és 
1695. április 10-én ezt jegyezte napló jába: ,,Den 10. hujus ha t der 
junge F ranck  zum erstenm al in der K irche gesungen, G ott gebe ihm 
ferner die G nade, dass er in musicis wohl proficire.“ Nem tud juk , 
beváltak-e a hozzá fűzött rem ények? Az apa 1700 decem ber 16-án 
v á lto tta  ki W ohlm uthtól és vitte el Pozsonyba T rost és R einer keres
kedő házába.

De nem csak fiúk, diskaitisták, hanem  fizetett férfiak, tenoristák , 
a ltis ták  is énekeltek a tem plom ban. így m ár E ckhard t G yörgy tan ító t 
is azért a ján lo tta  m ind a három  lelkész, mivel az egyházi zenében 
is jól lehetett használni m ár régebb idő óta. Ez még 1662-ben is a 
tem plom i zenészek közt volt a Szent G yörgy tem plom ban és a fia, 
E ckhard t Á brahám  Frigyes tenorista  volt az énekkarban. W ohlm uth 
m int ilyen t em líti nap ló jában  (megh. 1704. aug. 2-án). P syllius G yör
gyöt is, a volt orgonista fiát, a konvent 1690. m ájus 9-én brácsásnak  
(violista) és egyszersm ind tenoristának  fogadta fel, Lorenz volt tem p
lomi zenész helyébe.

Még nehezebb volt W ohlm uthnak a zenészeket összetoborozni. 
Pedig ilyenek is voltak: V iolinisten, Violist, Fagotisten, Passgeigen
spieler sat. Ezek a m uzsikus legények (még a toronyőrök is) e lvárták  
W ohlm uthtól, hogy ne csak a násznagyuk, hanem  m inden m ásodik 
évben a keresztelőn kom ájuk is legyen kedves nejével, S ibylla asz- 
szonnyal együtt, Legnagyobb am biciója volt e té ren  K assai Illés 
nagybőgősnek. Ez 1689-ben ta rto tta  a lakodalm at G ingauf M ária le-
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ányzóval és egym ásután négy-ötször hívta a musicae d irectort kom á
nak, még 1705-ben is, m ikor m ár a kurucok ágyúzták Sopron házait. 
1699, aug, 28-án szü letett leányukat a keresztany járó l nevezték és 
így tehát K assai Sibylla is szü le te tt Sopronban (a nagybőgős leánya). 
E ckhard t tenorista  is 1689 tavaszán ta rto tt lakodalm at és W ohlm uth 
bizonyára azért jegyezte napló jába, m ert anyagilag érzékenyen é rin 
tette. A  tem plom i zenekart a toronyőr is tám ogatta zenészeivel. 1698, 
február 3-án G liván János György városi zenész (Thurner-G esell) az 
1681-ben elhalt K övesdy Pál soproni m agyar lelkésznek és Ju d it nevű 
özvegyének leányát, Kövesdy A nna M áriát jegyezte el s a vőlegény
nek W ohlm uth volt a kérője. A z evang. konvent csak 1703. jan. 1-én 
m ondott le a toronyőr-zenészek eddigi segédkezéséről. Amúgy sem 
voltak valam i kegyes és áhitatos muzsikusok, W ohlm uth orgonájával 
és a fizetett tem plom i zenészekkel is beérte a gyülekezet. Az egyházi 
zenét különben is egyszerűsítették. A  soproni 1678. évi íro tt agendá- 
ban a 37. lapon még benne van: ,,Chorus succinit M otetam  figurate .“ 
1705 karácsony estéjétő l kezdve azonban a lelkészek k ívánságára 
többé nem figuraliter, hanem  csak choraliter játszott az orgonista és 
a zenekar. Ekkor ugyanis a kurucok bom bázással szolgáltatták  a ke
gyetlen m uzsikát.

Egyes kiváló zenészek vendégszerepléséről is tudom ást vehetünk 
W ohlm uth naplójából. Az öreg K usser, míg Ruszton volt a m enedék
helye, bizonyára bejö tt a fiával előbbi állom áshelyére, Sopronba is, 
de akkor legfeljebb csak Eggenberg hercegnő házában a folyosón, a 
kőből faragott szószék m ellett zendülhetett meg a regál, a kis orgona. 
1688. nyarán  C apricorni K eresztély  nevű pozsonyi vagy bécsi zene
művész időzvén Sopronban, augusztus 14- és 15-én az evang. im aház 
kórusában is énekelt, 1695-ben szom orúan jegyzi fel, hogy nagybátyja, 
a jeles orgonista és zeneszerző K usser János, S tu ttgartban  m eghalt. 
1699. aug, 28-án a soproni im aházban a vesperán R ichter N ándor 
császári (bécsi) orgonista is négy más császári zenésszel közrem űkö
dött (in choro musico), ú. m. Sturm  fagottistával, A bend és N. Ján o s 
hegedűsökkel és A ngerm ayr tenoristával. Az utóbbival közelebbi is
m eretsége volt W ohlm uthnak. Az ifjabb K usser is, a világhírű dalm ű- 
szerző, 1700 nyarán  látogatóban volt Sopronban, de nyilvánosan nem 
lépett fel.

O rgonacsinálókról is van szó a naplóban. N iederhauser Ján o s 
Jakab  bécsi orgonakészítő volt itt egy segédjével 1688 tavaszán, hogy 
k ijavítsa az egyházközség orgonáját. Ez bizony a m ásodik fatem plom 
ban csak kisebb, úgynevezett ,,positiv“ hangszer volt fuvolaváltozatok
kal, pedál és nyelvsipok nélkül, a bajorországi W aidhofenból szerezték 
be 200 forinton 1677-ben.*) T ehát nagyon is rászoru lt más hangszerek 
tám ogatására. 1689. január 20—24-ig pedig H arre r János orgonaké
szítő jav íto tta  az orgonát egy asztaloslegénnyel, akiknek 68 forintot

*) A soproni ev. egyházközség tört 472. Uj, nagyobbszerü orgonát 1260 írt 
költséggel csak 1752. szerzett be a konvent. Ez több mint 100 évig volt haszná
latban. Müllner M. 67. 1.
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fizettek és 5 forint 20 k ra jcá r útiköltséget. 1690. dec, 4-én oly erős 
földrengés volt Sopronban, hogy az orgona és a csillárok is m egren
dültek s a toronyban a tűzjelző harang is m egkondult bele.

V alam ennyire maga W ohlm uth is é r te tt a hangszerek javításához. 
1701. aug. 8-án ugyanis rokonával, W ohlm uth Sánuellel Széplakon 
veit, ahová Széchenyi György gróf hívta meg valam elyik hangszeré
nek (a virginálnak vagy clavicordium nak) m egigazítása céljából. Nagy 
következetlenség volt ez a gróf úr részéről, aki annyira  gyűlölte a 
lu theránusokat, hogy ki ak art költözni soproni házából vagy legalább 
is közfalat huzatní, a rra  a hírre, hogy a szom széd h ázat (a Szent- 
györgy-utcában) az evangélikus Löffelholz báróné vette meg. De W ohl
m uth esetében íme a zene m egnyitotta, ha nem is a szíveket, legalább 
az a jtókat. Ezt lá ttuk  E sterházy  herceg példájából is. Szegény Szé
chenyi gróf m áskor is volt ilyen bajban. B áty ja, Pál, a kalocsai érsek, 
1710-ben soproni házukban feküdt halálos betegen. Sopron jeles or
vosai: Löw A ndrás, Liebezeit György és Gensel Á dám  pedig m ind a 
hárm an lutheránusok voltak. Bizony ezeket kelle tt hívni az érsek  ágyá
hoz. Sőt a gróf a maga család jához is Löwöt és G enselt h ivatta. M ű
vészi érdem e m arad W ohlm uthnak is, hogy Széplakon bebocsáto íták  
az ,,instrum entum hoz“ , le tt légyen bár az ,,clavir“ vagy virginál vagy 
spinét.

Rauch és a két K usser nyom tatásban is adott ki több zenem űvet. 
W chlm uth ilyent tud tunkkal nem hagyott hátra . De tőle is m arad tak  
írc ít kótáskönyvek, úgynevezett T abulaturák . Mikor a m ostohafia, 
Leutner Ferenc, 1697-ben Bécsbe a bajor követhez utazott, a vele ado tt 
könyvek között W ohlm uth bejegyjése szerin t egy T abu la tu ra  is volt. 
De készített ő ilyeneket más tan ítványai szám ára is. K étségtelen, hogy 
tőle való az a kótáskönyv is, mely ilyen címen ta lá lható  a soproni 
múzeum ban: ,,T abulatur, Johann  Jacob S tarcken zugehörig, w elcher 
den 3. December 1689. in G ottes Nam en den A nfang zum Schlagen 
gemacht. G ott gebe seinen Segen dazu .“ Ez a vallásos hang, az írás 
m ódja, az időbeli m egegyezés és a könyvbe íro tt chorálok és p relúd iu
mok mind a rra  vallanak, hogy ezt Sopron keresett és legkiválóbb ze
netanító ja, W ohlm uth, írta  12 éves tanítványa, a S tarck fiú szám ára. 
A  vagyonos család, m ely csakham ar a „Fehér ló“ szállót is m egvásá
rolta, bizonyára fiát is a legjobb zenésszel tan ítta tta  a városban.

A  kótáskönyv az o rgona-tabulaturák  szokásos m ódja szerint van 
írva és pedig m ár ötös vonalsorokkal. A  felső vonalsorban van a 
dallam  discant kulccsal, az alsóban pedig a k íséret basszus kulccsal. 
Néhol te ljes négyszólam ú a dallam  a kísérettel, m ásutt pedig csak a 
basszust ta lá ljuk . Herceg E sterházy  P álnak  is m arad t 1690-ből ilyen- 
féle hangjegyes gyűjtem énye, mely V ietorisz Jon a tán  soproni líceumi 
tan á r könyvtárából kerü lt elő. Ének írásm ódja inkább csak d ile ttánsra  
m utat. M inden vonalrendszer nélkül, csak kis és nagy betűkkel és ezek 
fölé írt ta rka-barka  jelekkel veti pap irosra  a hangokat. Ez annál fe l
tűnőbb, m ert hiszen E sterházy fiait W ohlm uth tan íto tta  a zenére és a 
herceg ezek által is m egtanulhatta  volna a m odern hangjegyírásí.
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W chlm uth v irgínálra írta  a tab u la tu rá t és a régi m űfajok közül ebben 
is van, m iként E sterházy  nótáskönyvében, gavotte, sarabande, berga- 
masca, courant, sőt balle t is. Van továbbá hat egyszerű, de szép minét 
is, am ilyen E sterházy  hangjegyei között még egy sincs. Úgyszintén 
2 angol, 2 stá jer, 1 ném et és 4 m agyar tánc, valam int bányász- és 
d iákdal, pásztorének sat., 8 világi m űdal, 14 chorál, 4 preludium  és 
2 bibliai m űdal.

R eánk nézve legérdekesebb a 24. szám ú: ,(Ungarischer Tanz des 
F ü rsten  aus S iebenbürgen.“ A  zenetörténet ebből a korból Kem ény 
János erdélyi fejedelem  nó tá já t ismeri, de csak a nevéről, dallam a 
ism eretlen. (Fabó B. 137. 1.) Lehet, hogy ezt W chlm uth könyve m en
tette  metí szám unkra. Petróczi K ata Szidónia 28. sz. egyik legszebb 
énekének is ez a felirata: ,,K em ény János erdélyi fejedelem  nó tá
jára ." (írod. Közi. 1915. 324.) Lehet, hogy ezen a réven a protestáns 
tem plom ékba is be ju to tt ez a dallam . Bach Sebestyén korát m egelő
zőleg ez a W ohlm uth-féle tabu la tu ra  m indenesetre egyik legbecsesebb 
emléke a m agyar zenetörténetnek. A  soproni S tark -család  a ján d ék á 
ból ez a kótáskönyv ma a városi múzeum tu lajdona.

W ohlm uth kótáskönyvét bővebben ism ertettem  a „Soproni N em 
zető r“ 1910. évi 234. szám ában.

A kiváló karm esternek és zenetanítónak művészi m unkássága 
m ellett családi élete is érdekelhet bennünket. V alószínűleg még ruszti 
tanító  korában nősült meg és az itteni K leinrath-családból választo tt 
feleséget, m ert egyetlen fiúknak anyai örökségét 1696-ban Ruszton 
K leínrath János fizette ki az utolsó részletig. Ez az ifjabb W ohlm uth 
is valószínűleg Ruszton szü letett 1670 körül, de hiányos anyakönyv
ben nem ta lá lju k  nevét. Az apa özvegy, a fiú pedig anyátlan  árva 
volt, m ikor a soproni m eghívásra 1686 tavaszán R egensburgban hajóra  
ültek. Sopronban és Ruszton azonban m ár több közeli rokont ta lá ltak . 
Sopronban vagyonos háztu lajdonos volt W ohlm uth Sámuel (Sobitsch 
Á brahám  szom szédja, a Szentgyörgy-tem plom tól délre a m ásodik ház 
volt az övé), de ez csak távolabbi rokona lehetett, errő l valam i n a 
gyobb szeretettel nem emlékezik, bár a fiát, János K onrádot szintén 
ő tan íto tta  a zenére. Ruszton élt azonban öccse, Fülöp Jakab, akivel 
a  szőlejét és borait kezeltette  és akinek a pénzét is kölcsön ad ta . Élt 
még a nővére, Zsuzsanna is, akit bizonyos F leischm ann vett feleségül. 
És Ruszton élt még W chlm uth M ihály is, akiről többször emlékezik 
naplójában.

Sopronban legkiválóbb b a rá tja  és pártfogója volt M arth János 
K onrád, ez a nagym űveltségű lelkész, előbb a dán követség pap ja  
Bécsben, akit III. Frigyes dán király  engedett át a soproniaknak. Iro 
dalmi művei közül tö rténeti értékűek: Oedenburgisches R athaus (Po
zsony, 1670. Sopron rézm etszetű képével) és Buda recepta  (Regens
burg, 1686. 44 fam etszettel). B arth  lelkész 1666-ban Prisom ann Egyed 
Lajos kiváló soproni patríciusnak leányát, A nna Rozinát vette felesé
gül. Ez a művelt család, am elynek körében otthonos volt a zene, sőt 
a biblikus tárgyú szín játék  is, a legnagyobb szeretettel karo lta  fel
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W chlm uthot a fiával együtt. B arth  nem csak az apá t hívta meg házába 
zenetanítónak azonnal, hanem  ennek felnőtt fiát, a kitűnő liceumi d iá 
kot is házi nevelőnek fogadta fel és szokatlan bőkezűséggel d íjazta , 
am iért W ohlm uth a napló jában  többször is hálás szívvel m ond köszö
netét. A  legszívélyesebb viszony fejlődött ki B arthék  és W ohlm uthék 
között. A  jeles pap, ha a balfi fürdőre rán d u lt ki, mindig magával 
vitte az orgonistát is. W ohlm uth viszont a B arth-gyerm ekeket rak ta  
szekerére, m ikor ruszti szőlőjébe m ent ki szüretelni. És B arthék, P rí- 
som annék révén jó barátságba ju to tt W ohlm uth a legtöbb régi v a
gyonos patricius családdal. A  helyben lakó W urm brand  és más grófi 
családoknak is bizalmi em bere volt. A  polgári családok is szerették, 
sűrűn hívták a keresztelőkre kom ának.

N épszerűségben az apával a fiú is osztozkodott. Ez m ár 18— 20 
éves nagy diák, mikor h azájába  v isszatért. Csak két évig volt még a 
liceum növendéke és tanára i nem győztek ró la  elég sok szépet és jót 
mondani. B arth  is úgy szerette, m intha sa já t fia le tt volna. N agyon 
ham ar jött el a fá jdalm as óra, m időn ifjabb W ohlm uth Jánosnak  is 
fel kelle tt venni a vándorbotot és külföldi un iverzitásra  menni. Éven
ként m egism étlődtek az ilyen siralm as jelenetek, á llandó  szokás volt 
a külfö ldre járás. Az édesanyák könnyeikkel áz ta tták  az u travalónak  
sütött kalácsot. De szegény W ohlm uth fiúnak any ja  sem volt. É des
ap ja  kísérte el Bécsújhelyig, o tt pedig a ruszti K leinrath  János ü lte tte  
szekérre és vitte el Bécsig. W ohlm uth, az apa, pontosan b e írta  n a p 
lójába, hogy fiával, aki 1688. m ájus 14-én Lipcsébe u tazo tt az egye
tem re, m ennyi pénzt adott. A  konventtől kapo tt 50 forintot, m elyhez 
az apa 25 forintot ado tt s ez az összeget W irth  György soproni k e 
reskedő váltóval egyenesen Lipcsébe u ta lta  át. De vitt m agával 19 
a ranyat is, melyből tizet az apa adott, 16 birodalm i ta llé rt, útiköltségre 
26 forintot és Bécsben T raun gróf adott neki 9 forintot. T ávozása 
előtt ő is album ot készítte te tt, m iként annak idején  az ap ja . Em lék- 
sorokat írt bele Sopronban gróf W eltz  U lrik  Viktor, P risom ann Egyed 
Lajos, Prisom ann A ndrás R ichárd, M ausz Zakariás szenátor. A  liceum 
rektora, F ridelius János, a legnagyobb e lrag ad ta tássa l emeli őt ki az 
összes tanulók sorából. ,,Pius m odestus et eruditus, praeceptorum , 
suorum sem per cbservantissim us“ — m ondja ró la  és dicséretes tö rek
véseire Isten  á ld ásá t kéri, B arth  lelkész pedig a legjobb apa  nem 
degenerált fiának jellem zi, aki a vérrel együtt a szép névnek (W ohl
m uth =  Bonae M entis) örökségét is átvette . Több m int két évi együtt
lakásból (dom estica conversatione) ism eri szorgalm át és erkölcseit, 
azért forró im ádsággal a já n lja  őt N ém etországban lakó bará ta inak . 
K ét év múlva, 1690-ben, A lberti B álin t dr, lipcsei tan á r B arthnak, m int 
jó bará tján ak , em lék lap jára  írta  rá  bizonyságul, hogy a fiatal W ohl
m uth neki is legtudósabb és legszorgalm asabb tan ítványa volt. L ip
csét elhagyva, még Kiel és W ittenberg egyetem én is tan u lt és csak 
1692-ben té r t vissza hazájába. U tólag a konvent még 50 ta llé rt, m ajd  
75 forintot kü ldö tt neki. Sowitsch Á brahám  kereskedő pedig 100 fo
rin to t a jándékozo tt a derék fiúnak, ami akkor nagy pénz volt.
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Az apa ezalatt, fiától is m agára hagyatva, m egunta az özvegy
séget és újabb házasságra gondolt. Nem volt még 50 éves és 1692. 
január 8-án Prisom ann Egyed Lajos polgárm ester mint kérő hozta 
neki E rasm us Sibylla asszonytól, L eutner Ferenc özvegyétől az igenlő 
választ. H am arosan m egtarto tták  a kézfogót és február 13-án már az 
esküvőt is. A  m ásodik feleség két m ostoha fiút is hozott a házhoz, 
Leutner A n d rást és F erencet, W ohlm uthtói való gyermeke halva szü
letett, pedig fiú le tt volna. A  nő ezután többször betegeskedett. F érje  
R usztra, B alfra, sőt G yim ótfalvára (T arcsa-fürdőre) is elvitte. M á
sodik nejével m agyarokkal is rokonságba keveredett. Sógornőjének, 
Reginának, Luka Benedek veszprém i szolgabíró volt a férje és ezek 
többször eljö ttek  látogatóba Sopronba és a balfi fürdőre. E lhozták 
m agukkal vejükét, Babócsai Pál veszprém i főkapitányt a nejével, m ás
kor C hernél Ján o st Pápáró l, m ajd  pedig egy veszprém i kanonokot is. 
Jugovics M ihály is a várm egyéből vendégségben volt náluk, (A ruszti 
fivére is a  fiát két más ruszti fiúval 1696-ban V adosfára ad ta  m agyar 
szót tanulni) V endégszerető házuk volt és győzték is költséggel. A 
soproniak is szerették az új asszonyt. Még többször hívták W ohl- 
m uthékat keresztszülőknek és a szokatlan Sibylla név forgalom ba ke
rü lt az újszülöttek  között. 1700-ban például P ay r M átyás vaskeres
kedő leányát ta r to tta  keresztelőre a musicae d irector és Sibylla asz- 
szony. W ohlm uth a m ostoha fiairól is nagy szeretettel gondoskodott, 
Neki a Leutner-fiú is ,,mein F ra n z i“ volt. És úgylátszik, a külföldről 
haza jö tt nagy diák is szívlelhette az anyahelyettest és a mostoha 
testvéreket. (Vége következik.)

Beszélgetések a tanítóról.
VI.

Szeretném , ha valaki ezt a szót ha llja : „ tan ító“ , ne gondolna többé 
a nádbotos, okulárés, szigorú bácsira, aki em lékezetében ott áll a po
ros iskolapad elő tt és tömi a gyerm ekekbe az ábcét, az egyszeregyet, 
s m indazt, amire a gyerm ekkorban m inden tanulónak  szüksége van. 
Ennek a képnek örökre el kell tűnni, hogy helyet adjon annak a m á
siknak, mely, ha az életnek ú tján  fel-feltűnik, ezt a nemes gondolatot 
ju ttassa  m indenki eszébe: „Szüleim  után  neki köszönhetek m indent!“

Igenis, ki kell mondani, a tanítóról való vélekedés m inden em ber 
in telligenciájának fokát á ru lja  el, ezzel k ap ja  meg emberi m ivoltának 
értékét avagy értéktelenségét.

Tanító Testvérem ! Nem mondom azt, hogy dobd el m agadtól a  
szerénységet, de azt igenis kiáltom, hangosan, hogy m indenki ha llja : 
dobd el m agadtól m esszire a b e t e g e s  s z e r é n y s é g e t .

Az én és a te hibád is, hogy sokszor balú l ítéltek  meg minket. 
Mi csak tan íto ttuk  az ideált, a nem eset, a jót, cselekedtük is, de m a
gunkra sohasem m utattunk, félre vonultunk, s csak a kivételes lelkek 
fogták fel lelki rezdüléseink üzeneteit.
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Mi csak m agunkról igyekeztünk tudni, de m agunkat tu d a tn i m á
sokkal nem akartuk.

M agunknak m arad tunk  s engedtük, hogy butasággyártók olcsó 
ékelődéseinek céltáblái legyünk.

Ism erek egy földbirtokost, aki még a régi jó világ ittfe le jte tt öreg 
tekintetes ura, aki ellensége m inden olyan em bernek, akik állam i fi
zetést kapnak, csak — szerinte — kettő  érdem li meg igazán a fizetést: 
a da jka  és a tanító! Sok ilyen fö ldesurat M agyarországnak!

A  faluban beszélgettek: a pap, a tanító , a jegyző, a patikus, s 
egypár jobbmódú földmíves. V alaki ezt a kérdést vete tte  fel: „Ki a 
falú esze?!“ A  pap, tanító, jegyző, patikus fejében a kvalifikáció 
nagyságának la to lgatása term elt gondolatokat, míg az egyik egyszerű 
parasztem ber így szólt: „M án instálom  kérőm, csak a tanító  úr, m ert 
az tan íto tt m indnyájunkat írásra, olvasásra, böcsületreG

Sok ilyen derék m agyar em bert hazánknak!
E lőre a tanítócsapatokkal. Nekünk meg kell hódítanunk az egész 

társadalm at, amit hibánkból is elveszítettünk egykor,
*

K ertésznek lenni ta lán  a legszebb. Igaz, hogy tép ki é le te t is. 
Tépi a gyomot, a dudvát, de a nem esnek, jónak é letet ad. Á polja, 
neveli. Szép m unka, nagyon szép. Ennél szebb csak az élet kertészéé! 
Tanító , te vagy az élet kertésze!

Páter Jenő.

Jézus és a gyermekek.
S átrába aludni té r t m ár az Úr,
K örülte csend, a szellő sem leng;
A F á ra d t pihenni ment,
S ím, m iként a Tavasz halk suttogásában - 
Édes m adár dalok zene hang ján  szólna,
A nyák karja iban  gyerm ek buksi fejek,
Szőkék és a barnák, kicsinyek és aprók 
Vidám csicsergés, nevetés a hangjok,
A  M esterhez jönnek!

Gyerm eké a jövő, azé az Ígéret;
Az Úrnak kezéből szálljon  az Ígéret,
Tegye életüket áldóvá, könnyebbé,
Kicsiny kortól kezdve kísértéstő l menté, 
M indent a gyerm eknek, m indent a gyerm ekért, 
Oly örömmel jönnek!
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És a sátor körül komoly arccal, képpel 
Ülnek a M esternek hü tanítványai,
Akik tőle tanu lnak  é le te t tanítani.

. „H add pihenjen  az Úr" — s zord lesz tekintetük.
„Vissza" — e szavakkal anyák ú tjá t á llják ,

H angjukban a rem ény meghal, megsemmisül;
H át az áldó kezet ők hiába vá rják ?
Szívüknek bújával nézik gyerm eküket 
S ím hangzik a szent szó:
„E ngedjétek  hozzám, mind a k isdedeket!"
Nincsen pihenése, de vidul és frisses,
Az A tya  kertjében  áldó kertészé lesz,
A nyák karja ibó l az Ő karja iban  
Gyerm ek buksi fejek.
Szőkék és a barnák, kicsinyek és aprók;
Vidám csicsergés, nevetés a hangjok,
Ők á ld o ttá  lettek!

Óh, a gyerm ek lelke tud ja , érzi nagyon,
Hogy a Jézus k a rja  őrzi őt m indenhol;
Nincs olyan keskeny út, m eredek szakadék,
Nincsen olyan élet, de nincs oly halál se,
Hol a gyerm eken ő , az Úr, ne őrködne;
Övé a dicsőség!

Páter Jenő.
*

Tanító.
Te, ki m agadat adod oda 
És érte soha semmitse kapsz,
Napszám os neved az életben,
Folyton csak vetsz, de sohasem  aratsz.

M unkádon napfény, é lteden  ború;
Világítsz, s ha m écsed o laja  k iapad  . .  .
N incsenek könnyek rögös sírhalm odon,
H álavirágok ra jta  nem  nyílnak.

Napszám os neved az életben,
Folyton csak vetsz, de sohasem  aratsz;
Te, ki m agadat adod oda 
És é rte  soha, semmitsem kapsz!

Páter Jenő.



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l:  T a n ítá s i te rv e ze te k  a  g a z d a s á g i  é s  te rm é sze ti  
ism e re te k  k ö réb ő l a III. oszt. számára. 2. T a n ítá s i te rv e ze te k  a IV. 
osztály számára. 3 P . 3. E re d m é n y tá r  a  ta n í tá s i  te rv e ze te k h e z .  
IV. o. 90 fü l. 4. Ugyanaz a III. o. 90 f il l . 5. S e g é á k ö n y v  a te rm é 
s z e tr a jz  ta n ítá s á h o z . III.—IV. o. P 2 0  P . 6. G a zd a sá g ta n , te r m é s z e t
r a jz , h á z ta r tá s  é s  eg észsé g ta n . (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2  P. 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 50 fillér .

Az 1, 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt .jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O rszá g o s  E v a n g é lik u s  T a n ító e g y e sü le t tu la jd o 
n á t k ép ez ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére (T o ln a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K is z e ly  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K is z e ly  J á n o s  és 
M o ln á r  Im re  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e ly  J á n o s : B ib lia i tö rtén e tek . I.—II. oszt. számára 80  f i l lé r ;  
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  I m r e : E g y h á z tö r té n e t. 1 P.





EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA
NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT

AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS 
TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

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.

♦ ♦ ♦ ♦

XXXV. ÉVFOLYAM 7—8. SZÁM 
1929. ÉVI JULIUS AUGUSZTUS HÓ

♦ ♦ ♦ ♦

Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő

nÓTTM-KOMWALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.



Szerkesztői üzenetek
H. Gy. Nyíregyháza. Most Dem tudtam elhelyezni, de a szeptemberi 

számban soima kerül, üdvözlöm munkatársaim táborában.
T. P. Mint minden cikked, a katonaságról Írott is, igen érdekes. A követ

kező számban jelenik meg. Ölel bátyád!
K. J. Kőszeg. Ne vedd rossz néven, hogy most nem adhatom közre, 

de sorát ejtem ennek is legközelebb. Csak küldj máskor is ebből a fajtából! 
Mindenki szívesen olvassa.

M. K. Mi tanítók nagyon könnyen tüzet fogunk. Lelkesedünk minden 
szépért, jóért. Ideálok fűtenek bennünket, fellegek közt járunk. Azért oly fáj
dalmas ébredésünk, ha álmainkból a brutális valóságra ébreszt a szürke min
dennapi élet. De most látom, hogy vigasztalni akartalak és a helyett inkább 
annak a tűzoltónak szerepét töltöm be, aki oktalanéit a tüzet petróleummal 
akarja oltani.

Több érdeklődőnek. A magyarhoni ág, hitv. evang. keresztyén 
egyetemes egyház ez évi rendes egyetemes közgyűlését 1929. évi november hó 
15-én a budapesti leánykollégium dísztermében (IV., Sütő ucca 1., II. emelet) 
tartja meg. Az egyes bizottságok ülései azonban már november 11-én kezdődnek. 
Országos egyesületünk közgyűlését is erre az időre kell kitűznünk.

N. J. Budapest. Azon nem csudálkozom ! Minden cigány a maga lovát 
dicséri. Ebben az esetben azt is mondhatnám: minden szentnek maga felé hajlik 
a keze. Tehát nagyon érthető, hogy igy és nem másképpen történt.

K. K. Bük. Szívből köszönöm mele*g, elismerő soraidat.
Nagy Ferenc. Becses engedőimével átvettük nagyérdekü cikkét*. Közöl

jük azért is, mert a magyar nép józan eszének bámulatos kifejezője. Milyen 
logikus az okfejtése, milyen csodálatra méltó éles a meglátása annak, amit a 
kor és saját boldogulásunk követel. Akárhány akadémikus nem írhatná meg 
talpraesettebben ezt a cikket, mint a hogy Ön azt az ekeszarva mellett megcse- 
lekedte. A magyar nemzet gyönyörű emberpéldányokat termel ki magából. Húsz 
millió olyannal, mint Ön is kedves gazduram, Európa történelmének mi jelöl- 
n énk meg az irányt!
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A nyolcosztályu népiskola.
Irta: Nagy Ferenc, kisgazda.

V isszapillantva évezredek történetén , szinte szem beötlően áll 
előttünk, hogy az egyes népek és nem zetek sorsára  m ekkora hatással 
volt az, hogy m űvelt-e, vagy m űveletlen. A  világtörténelem ből igen 
sok példával lehetne ezt az á llítás t bizonyítani, azonban elégnek ta r 
tom feltenni a kérdést, hogy vájjon  Á rpád  nem zete m egérte volna-e 
a m ásodik ezredévet, ha nem lettek  volna Szent Istvánok, Szent Lász
lók, Nagy Lajosok, Könyves K álm ánok és H unyadi M átyások, akik 
nem csak az országhatárokról, hanem  belül a  nem zetet éltető  esszen
ciának, a ku ltú rának  az elhintéséről is gondoskodtak? Vagy vájjon  
a nagy világhatalm asság, Oroszország, ide ju to tt volna-e az erkölcsi 
sír szélére, ha annak a pa rasz tja i is angol, ném et vagy m ondjuk csak 
m agyar m űveltséggel lettek volna felruházva.

Nagy Széchenyi szerint elvész az a nép, am ely tudom ány nélkül 
való, viszont nagyra van hivatva az, am ely tudom ányokkal meg
áldott.

Most, amikor a tanyai iskolák m egépítése, a  falusi iskoláknak 
nagy összegekkel való segélyezése után, a legnagyobbat és legszeb
bet: a nyolcosztályú népiskolát ak a rja  a kultuszm iniszter m egalkotni: 
éket vernek eléje és meg ak arják  akadályozni a terv  kivitelében.

Ö nkéntelenül is az ötlik eszünkbe, hogy v á jjon  akkor, am ikor 
m ár h ír szerin t az iparostanoncnak is négy középiskolával kell bírni, 
kinek érdeke, hogy a falu szántó-vető, kaszás-kapás népe továbbra is 
a tudatlanság  posványában ténfereg jen?

K éthly A nna szerin t maguk a kisgazdák ellenzik a nyolcosztályú 
iskolát. Ez nem  igaz. És ha mégis volna a kisgazdák közül, aki így 
nyilatkoznék, az csak annak tu la jdonítható , hogy a falu népéből nem  
ölődött még ki tökéletesen az a belenevelt fölfogás, hogy nem lehet 
az jó a szegény em berre, am it az ú r ta lá l ki! így az tán  nem  egy jó 
m agyar van még, aki azt a tudom ányt is tú lontúl soknak ta lá lja , 
am it a  ha tosztályú  népiskola nyújt. H a pedig kisgazdaképviselő nyi
la tkozott volna így, am it nem szeretnék  felté te lezn i— , akkor annak  
azt üzenem, hogy m ost az egyszer nagyon e lté rt a k isgazdaérdekek  
képviseletétől.

Hogy az O rszágos M agyar G azdasági Egyesületben is tiltakoztak  
a nyolcosztályú terv  ellen, ezen m ár nem csodálkozom . M egszoktuk 
m ár azt, hogy valahányszor a k isgazdatársadalom  egy-egy lépést 
előre próbál tenni, a m agyar nagybirtokos osztály egy része egy-egy 
hcm lokonütéssel igyekezzék azt visszatereln i a jobbágy korszak felé. 
K ülönösen a felvilágosodás felé nem igen szeretik  engedni az Is ten 
ad ta  népet, m ert akkor há tha  nem fognak a „felvilágosult“ gazdasági 
cselédek 14 fillér órabérért dolgozni!  (A legm agasabb szám ítás sze
rin t ennyit keres egy gazdasági cseléd.) És akkor, am ikor az t m ond
ják, hogy a legszegényebb osztálynak van leginkább szüksége a



12— 13 éves gyerm ekre, az olcsó napszám osra; tu lajdonképen  haza
beszélnek, m ert igenis nekik  van szükségük az olcsó napszám osra.

Nem igaz az, hogy a falu népe nem ak a rja  a nyolcosztályú elemi 
iskolát! H iszen szám talan  kisgazda van, aki szeretné, ha gyerm e
kével elvégeztethetné a középiskolák négy osztályát, de vagyoni 
helyzete nem engedi, hogy városba küldhesse. M icsoda boldogság 
lenne tehát, ha a sa já t fa lu jában  tan u lh a tn á  meg a négy közép
iskolának a gyakorlati életben szükséges tananyagát a falusi gyermek. 

Ü zenjük teh á t M agyarország kultuszm iniszterének, hogy vigye 
d iada lra  eredeti te rvét és az 1935-ik esztendőben m inden m agyar 
faluban nyolcosztályú elem i népiskola legyen.

Ne népm űvelési titkárokkal, ne gazdasági felügyelőkkel — kiket 
a  falu  népe sohasem  lát — ak a rják  a földmíves népet művelni, hanem  
kötelező iskolával.

A nyolcosztályú népiskolával teremthetjük 
meg a falu és a tanyavilág kultúráját.

Hozzászólás Tolnay Pál cikkéhez.
Eljutottunk a testi, szellemi, érkölcsi élet reformálásának 

korához, midőn a test — Rousseau nevezte lélekszolgáját — 
edzettebbé, az értelmet meglátóbbá, az egész szellemet behatóbbá, 
az erkölcsöt tisztultabbá, a cselekvőakaratot a közjó felé irányí
tottan hathatósabbá akarják tenni, hogy: megelégedés, könnyeb
bülés, nyugalom vegye át uralmát az emberségesebb emberek 
nevelése által. Ez akaratnak legpregnánsabb kifejezője a nagy- 
koncepciójú miniszter által kiadott uj tanterv s annak nagyér
demű végrehajtatói a tanfelügyelők és a hangyszorgalmu végre
hajtói, a hivatásuk tudatában lévő néptanítók.

Eljutottunk a néphez, hogy a népleiket kiművelve megszó
laltassuk; a jó magot, a nép gyermekét, ne az utszélre dobjuk, 
hanem emberi mivoltának, méltóságának megillető helyre ültes
sük. Eddig mondhattuk Wilde Oszkárral: „Mióta Abel vére folyt 
— s a világon bűn tenyész, polyvára, ocsura nagyon vigyáz, jó 
magra rá se néz.“ Ez egyik gondolatra építette Tolnay Pál cikkét, 
mig a másik gondolat az, amit Buddha bölcs mondásai között 
eme szavakkal kifejezetten találunk: A nevelésnélküli egyének 
épen, mert tudatlanok, csak annál nagyobb ellenségei a művelt 
embereknek.......

A jó magyar népünk testi, lelki erőtől duzzadó gyermeke oly 
dúsan felszerelt iskolába járhatna, mint a svájci; ha a magyar 
gyermek a városi legszebb épületre, épúgy, mint a svájci gyer
mek Versaillesbe jártakor, a megkapóan szép palotára azt mond
hatná, hogy iskola, ha a népiskolára époly gond lenne fordítva, 
mint az extensiv intézetekre, úgy akkor a magyar népiskola is
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iképes lenne magát hasznosítani a társadalom érdekében, az áldo
zattal egyenlő arányban. Persze a népiskolát a társadalomnak a 
maga számára kellene szervezni, mint azt Vaday a Svájci tanul
mányok c. munkájának: „A társadalom és az iskola“ c. fejeze
tében kivánja.

Ugyancsak Vaday említi, hogy Nagyváradon — a boldog 
békeidőben — tizenöt év óta tervezgetik a konyhakertészeti szö- 
lőszeti, gyümölcsészeti, ipari jellegű népiskolát. Ennek analógiáját 
megtalálhatjuk Nyíregyházán is. Hiszen a szabolcsvármegyei gaz
dasági egyesület 1914. évben tartott igazgató válaszmányi ülésén: 
„magáévá tette az u. n. „Sóstófürdőin. (L. Nyirvidék 1914. évi 
február 15. sz. 6. oldalát). És a népfőiskola — úgy látszik — a 
feledés homályába tűnt! De ehhez hasonlóképen az idősebb taní
tók közül sokan elfeledhették s a fiatalabbak nem tudják, hogy 
1911. december 15-én az Országos Tanítószövetség elnöke — 
tájékozódni akarván a tanítóság gondolkodása felól — felhívást 
bocsátott a tanítóegyesületekhez a VII. egyetemes tanítógyűlés 
tételeinek megállapítása ügyében. A tárgyalásra felvett tételek 
csoportjai közt helyt foglaltak az iskolaügyi kérdések is: 2 A 
népoktatásügy újjászervezése. (Az oktatás kezdete, az egyhuzamos 
tanítás, iskolai kötelezettségi kornak kitolása, 8 osztályú népis
kola, az ifjuségi egyesületek, népegyetemek). E pontnál a Sza
bolcs vm. Tanítóegyesület a következőket ajánlotta s a részlet- 
kérdések közé felvenni óhajtotta: „Földmivelési helyeken a mo
dern pedagógia elvein épülő gazdasági elemi nevelőiskoláknak 
felállítását a városi iskoláknak a szociális és kurturális élet kívá
nalmainak megfelelő pedagógiai elvekre való fektetését; továbbá 
a tanterv mielőbbi revideálását“. (L. A magyar néptanítók VII. 
egyetemes gyűlésének naplóját. 1912).

Mindaddig, míg a földmivelő helyeken a 4 elemin épült föld- 
mivesiskola 4 osztálya és továbbképző tanfolyam nem létesül, 
mig a föld megmivelésére a jó családi és a jó iskolai nevelés 
adta ember anyagot nélkülözni vagyunk kénytelenek, mig föld- 
mivesiskola-kuttúránk nincs, addig csak állítás, nem valóság az, 
hogy hazánk agrárkultur állam. Vannak agrikolák, de nincs ok
szerű agrárkultúránk.

Stoll Ernő.

Rákos István jubileuma.
Jú liu s 3-án fényes ünnepély  színhelye volt budapesti Ú jváros

háza  előkelő közgyűlési term e. A m ire a tanító-világ  hetek, sőt 
hónapok óta készült: Rákos István, kir. tanácsos, székesfővárosi szak- 
felügyelő, pedagógiai szem inárium i igazgató, az O rszágos T anító
szövetség, az Eötvös-A lap elnöke stb. negyven éves tanítói m unkás
ságának jubileum i ünnepe za jlo tt ott le. A  jubileum  fővárosi s 
környékbeli tanítókból álló lelkes rendezőbizottsága nagy gonddal,
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az ünnep mennél felemelőbbé és kim agaslóbbá tételében nemes v e r
senyre kelő tervekkel, meleg szívvel készült a tanítóság e nagy értékű 
kim agasló egyéniség érdem einek m élta tására  s el kell ismerni, hogy 
jó m unkát is végzett.

Kicsoda Rákos István?
Az egyesületi életben az elnöklés m estere, az Eötvös-A lap éle

tében Péterfy  szellem ében tovább m unkálkodó, újabb nagy a lko tá
sokat: a Péterfy-L eányotthont, a keszthelyi Rákos István-F iu in ter- 
n á tust létrehozó vezér, de vezér és harcos is egy szem élyben a 
tanító i közélet m inden m egnyilvánulásában; a széthullottságból egy
séget kovácsoló m arkáns egyéniség, iró, költő, szónok, a tanító i 
tek in té ly  emelője, a tanítók  tan ító ja , a szépnek álm odója, a kari
tatív  m unka apostola. V ezérszavak ezek, a róla szóló m egem léke
zések címei az ország tanítósága vezetőem bereinek tollából.

H a én a sa já t tapaszta la taim  a lap ján  óhajtanám  soraimmal 
aposztrofálni Rákos Istvánt, ezt legm egfelelőbben egy eset leírásával 
tehetném . A  m últ év őszén együtt voltam  vele a vasmegyei Nem es- 
csón. Az evangélikus iskolaépületet, ahol P é te rfy  Sándor is tan u lt 
és tan íto tt, jelöltük meg em léktáblával. Az Eötvös-A lap részéről 
Sólyom János, K api Rezső, azután  innen Vasmegyéből a kir. tan fe l
ügyelő, a vasi közép ev. egyházmegye esperese és több világi vezető 
egyénisége és számos helybeli és környékbeli érdeklődő társaságában  
vett részt ott Rákos István az ú jraép ü lt iskola felavatása u tán  a 
Péterfy-em léktáb la  leleplezésén, A  Vasv, Á lt. Tanítóegyesület agilis 
elnöke Deák István, továbbá Nemescsó lelkésze és tan ító ja  G erencsér 
Zsigmond és Badics Á dám  rendezésében lefolyt szép ünnepnek Rákos 
István volt a díszszónoka, de azért nem sa jnált semmi fáradságot,, 
hogy megnézze P éterfy  szülőházát, m eglátogassa még életben levő 
nőrckonát, ta lá lt időt arra , hogy ő, m áskor a Tanítószövetség ünnepi 
vezércikkírója, most mint alkalm i tudósító, lejegyezze részletesen az 
egész ünnepély lefolyását. A kkor láttam , m ennyire egész em ber és 
kötelességtudó férfiú Rákos István! A  m egbízatásokból nem csak a 
dísszel, m egtiszteltetéssel já ró t vá lla lja , de viseli a legapróbb rész
letekig menő m unka terhét is és sohasem végez félm unkát. M int szó
nokot is ekkor láttam  ta lán  legnagyobbnak! A m ikor elbűvölő hatású, 
érzésben, gondolatban és szónoki színekben gazdag beszédben, ihle
te tt a jakkal m élta tta  P éterfy  gazdag életének állom ásait, szépségeit, 
hogy tudott hevülni! Hogy tudo tt nagy elődje m éltatásában  költői 
lendületű m egnyilatkozással érzéseinek szárnyakat adn i s e szá r
nyakkal m ásokat is m agasba emelni. És m ennyire művészi volt abban 
is, hogy ezt m inden erő lte te ttség  nélkül, póz nélkül, olyan egy
szerűen, olyan igazán végezte és érte  el! V alahogy ilyen színezetű 
volt Rákos István július 3-iki jubileumi ünnepe is. E lőkelő miliő, 
de mégsem a barokstílusu gyönyörű terem , pazarfényü  csillárjaival, 
vagy a m egjelent előkelőségek: R ipka Ferenc főpolgárm ester, a mi
nisztérium , a főváros, az orsz, középiskolai és tanítóképzőintézeti 
tanáregyesületek, a jegyzőegyesület stb. elnökei, a tanfelügyelői k a r
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és sok más testü let megbízottai, illetve kiküldöttei voltak a főjelleg- 
zetességei az ünnepnek, hiszen ezt az ünnepélyt m indenki előre 
ilyennek képzelte, hanem  az a gondolat, hogy itt m inden nagy em beri 
érdem en túl egy eszm ét ünnepelünk: egy 40 esztendős, csodás gaz
dagságú tanítói működés, m egbecsültetésének, a becsületes köteles
ségteljesítés elism ertetésének nagy eszm éjét. Ez az ünnepi eszme 
egy egész em beri és egy nagyon egyéni élet sajátos értékei nyom án 
az egész ország tanítósága hálaérzésének összefonódásából szövődött 
össze négy évtized m últával. Fényes volt az ünnep és mégsem volt 
benne póz, hideg erőszakolt csillogás, m ert m inden fénynél több volt 
benne a melegség! Hiszen c tt volt a csonka ország, a legtávolabbi 
határok, m inden vidékének tanítósága éppúgy, mint a főváros h a ta l
mas tanító testü lete, lélekben és érzésben pedig m inden tanító.

A  48 tanítóegyesület üdvözlése oly im pozáns m egnyilvánulása 
volt a tanítói, a kartá rsi há la  és elism erés te ljes egységességének, 
hegy arányai szinte szokatlanok. Az értékes ajándékok csillogása: 
a Tanítószövetség aranyozott ezüstkeszorú ja  stb. m ellett az egye
sületi dísztagságról k iállíto tt művészi okm ányok halm aza és az ün 
nepi szónokok osztatlan  elism erésről, tiszte le trő l és szeretetrő l b i
zonyságot tevő üdvözlései m ély hatást tehettek  Rákos Istvánra! 
Abból következtetek erre, hogy míg a m agasabb testületek, a kívülről 
jövő, széleskörű társadalm i m egtiszteltetést, elism ertetést jelentő, 
igazán fényt árasztó  szónoklatokra, pl. Ripka, Takács dr., P adányí, 
M aday, M ichal, Koncz dr. stb. m int a főváros, a m inisztérium , stb. 
részéről m ondott üdvözlő beszédekre Rákos a tőle m egszokott ru tin 
nal, kedves hangú, szinte hum orral, kedélyességgel te líte tt beszé
dekben felelt, addig rátérve  a k artá rs í szere te t hihetetlen  gazdagságú 
m egnyilatkozásának reg isztrálására , egyszerre csak elcsuklott á 
hangja, könnyekig elérzékenyűlve, a további összetartás és szeretet 
hangoztatásával p á r szó u tán  befejezte szavait. Csordultig te lt a 
szíve, m ert érezte, hogy m indez a fölülről és oldalról, szóval m inden 
irányból feléje sugárzó fény és melegség önként jön, póz nélkül 
való, őszinte, igaz. T alán  az is eszébe ju to tt neki, a szív em berének, 
a családiasságot rajongásig szerető em bernek, hegy hitvese, ,,É dese“ 
nem  lá th a tja  m indezt, csak sírja  részesülhet ünnepi virágokban, ha 
m ajd  elviszik oda azt a fehér rózsacsokrot, am it az egyik egyesület 
szónoka ezért nyú jto tt á t a m ár özvegy sorban élő férjnek. Nem le tt 
volna az ünnepség teljes, ha éppen  az ünnepelt m élyen családias 
érzésű egyéniségének dokum entálására c tt nem lettek  volna leánya, 
veje és unokái. De ott voltak s együtt örü lhettek  a boldog csa lád 
fővel.

A z ünneplésből m éltóképpen vette  ki részét az ország evangé
likus tan ítósága is. N agytudású elnökünk, K r u g  L a j o s  m ondotta a 
képleleplező beszédet. Rem ekszép volt. A  m élyenszántó, gondolatok
ban és gyönyörű képekben gazdag beszéd valóságos szónoki m esterm ű 
volt, m elynek lenyűgöző h a tása  alól senki sem vonhatta ki magát.

,,Nem a hiúság és emberi gyarlóság em elte bálványnak — mon-
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dotta többek között — mutatom be égő áldozatomat, hanem mély
séges megilletődéssel és hálatelt szívvel lépek a Mindenható zsámolya 
elé azért, amiért az idők teljében, tehát akikor, amidőn a magyar ta
nítóság ügye már veszendőben volt, megmentésére Gedeont küldött. 
Amikor még sötétség borúit az oldott kéveként széthullott magyar 
nevelő munkásokra, fáklyát gyújtott Istennek ezen küldöttje és be
világított a komor éjszakába; egy szebb jövőnek reménycsiráit hin
tette a csüggedt szivekbe és lelket vert azokba, akik önmagukra sem 
találván, másokat voltak hivatva vezetni. Kemény, határozott lép
tekkel haladt kitűzött célja felé és nem törődött azzal, ha útközben 
feltörte lábát az éles kő, vagy akadtak Herostratesek, akik ihletett 
percekben fogant alkotásait felgyújtani akarták. Semmi sem térít
hette le nyílegyenes útjáról, ő  ment, — feltartózhatatlanúl ment — 
előre!

Mint a tenger ezer szörnyével és veszedelmével szembeszálló 
rettenthetetlen hajóskapitány, előreszegezett tekintettel és biztos 
kézzel kormányozta sokat hányatott gályánkat, örvénylő hullámhe
gyeken át. Gályánk vitorlái az ő magasra törő gondolatai voltak, a 
vitorlákat dagasztó szél pedig az ő hajlíthatatlan férfiakarata. Csak 
most, a befelénézésnek ezen megszentelt órájában, amikor tekintetünk 
végig siklik Rákos Istvánnak gyönyörűen fölfelé ívelő pályafutásán, 
csak most bontakozik ki előttünk alakja egész nagyságában. Csak 
most látjuk, hogy mekkora, szinte hegyeket mozgató energia, mily 
mérhetetlen szeretet, mily krisztusi önzetlenség és áldozatkészség 
kellett ahhoz, hogy tanítótestvéreit odáig elvezethesse, ahová elju
tottak, És végzi ezt az idegölő munkát azért, mert egy magasabb 
Akaratnak eszköze és az elhivatottak sorsában kell osztozkodnia  
neki is.

Átfogó elméjének minden sejtje, idegrendszerének minden rostja 
tudatja vele, hogy hivatást kell betöltenie s hogy éppen ő reá, az ő 
kivételes képességeire van szüksége annak az ügynek, amelynek 
élete javarészét szentelte. És ez a belső kényszerérzet hajtja őt, 
szinte tudaton alúl is, a szünetnélküli cselekvésre. Neki kellett el
jönnie, hogy megértesse kar- és kortársaival, hogy nem az erők 
differenciálódásában, a részekre bomlásban, hanem a tömörülésben, 
a kiegészülésben és egységben van minden siker titkának nyitja. 
Az ő bizakodó lelkének szent tüzénél melegedtek fel a dermedt ta
nítói lelkek is és teltek meg egy ígéretes, szebb jövőnek folyton meg
újuló boldog hitével.

A természet kérlelhetetlen törvénye mindannyiunkon beszedi 
adóját. Vele sem tesz majd kivételt. De ha ő már nem is halad a 
küzdők arcélén, emléke fenn fog maradni. Neve győzelmi jelvény 
és szimbólum lesz. Testileg eltűnhet, de követői, tanítványai, hívei 
látni fogják őt akkor is. Látni fogják azért, mert az ő egyénisége 
nem kölcsönkért sugarakat vet vissza, hanem azért, mert eredeti fény 
forrás. És ennek az eredeti fényforrásnak homályt oszlató megvilá
gításában ezután előttük fog állani a vezér jelentőségének szédületes
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'm éreteiben és teljességében. És még csak akkor fogják őt igazán 
m egérteni és akkor fogják tan ításá t is követni. — m e r t  ö r ö k  i g a z s á g ,  
h o g y  a n n a k ,  ajki a z  e l h i v a t á s  t ö v i s k c s z o r ú j ó n a k  s e b h e l y e i t  v i s e l i  h o m 
lo k á n ,  e lő b b  m e g  k e l l  d i c s ő ü l n i e ,  h e g y  l á s s á k  é s  h a l l j á k  a l e l k i l e g  
t e r h e l t  v a k o k  é s  s i k e t e k  is .11

Azután így fejezi be klasszikus szépségű beszédét:
,,Azzal igyekeztünk h a tá rta lan  szeretetünknek és tiszteletünknek 

külsőleg is k ifejezést adni, hogy művész keze á lta l ö rökítte ttük  meg 
nemes arcvonásait. És e kép leleplezésével a m agyar tanítók  M ek
kájává  ava tják  azt a term et, ahová helyezzük. Legyen búcsujáró- 
helye a késő tanítónem zedékeknek! S m iként A nteus az anyafö ld  
érintésétől mindig űj erőre kapo tt, azonképpen erősödjék  az a tan ító 
testvér is, aki ide zarándokolván, e kép szem léletébe m erül. Legyen 
akkor az az érzete, m intha jó géniusza szíven csókolná, és k iváltaná 
és életre keltené benne összes nemes elhatározásait és erényeit. De 
tekintsen  ügy is e képre, m intha o ltá rt díszítene és lásson előtte kely- 
het is. Ebbe hullassa, valahányszor szíve ide vonzza, bánatának , csa
lódásainak, m artirium ságának m inden könnyét; sikertelen  fáradozá
sának m inden verejtékét; de bizalm ának és egy boldogabb jövőbe ve
te tt rendületlen  hitének áldo tt harm atcsepp jeit is. Ebben az acél
fürdőben erősödik önbizalm a és edződik lelke újabb küzdelm ekre.

Most pedig ad juk  á t e képet rendeltetésének! A d juk  á t a h a lh a 
tatlanságnak! Legyen k iapadha ta tlan  e rő fo rrása  az egym ásra ta lá lt 
m agyar tanítóságnak és h irdesse a vezérnek, Rákos Istvánnak  dicső
ségét: ad m ultos annos!“

E zután lehullo tt a lepel a sikerült arcképről, am elyet a T anítók 
Szövetségházában helyeznek el. A  kép a szónokló Rákos Istvánt 
ábrázolja. M óra István gyönyörű ódában, Dobó Sándor ötven év 
tanítói m unkásságának távlatából m eríte tt elism erő szavakban m él
ta tta  őt, s leleplezte m ellszobrát, am elyet Nemes H ubert budapesti 
gyakorlóiskolai tanító  készített a keszthelyi in ternátus szám ára. 
G alla E ndre pedig ezüstkoszorút nyú jto tt á t a m agyar tan ítóság  
összesége nevében. A  főváros, a kultuszm inisztérium , a tö rvényható
ság, tanfelügyelőség, tanáregyesületek , jegyzőegyesület, N éptanítók  
Lapja, G árdonyi Irodalm i Társaság stb. üdvözlései u tán  a 48 tanító- 
egyesület üdvözlése, em léktárgyak és díszoklevelek tömeges á tad ása  
következett. A  Him nusz hangjaival ért véget az ünnep. Délben a  
G undel szállóban díszebéd volt lelkes felköszöntők kíséretében.

Délután az Eötvös-Alap díszgyűlésén a Tanítók Házában Sólyom 
János társelnök köszöntötte Rákost egy másik arckép leleplezésével, 
amely a Tanítók Házát díszíti majd. A Kalász részéről Osztie Béla, 
a tanítógyermekek nevében Becht Imre köszöntötték fel. Folytatódott 
az ünneplés este a Gárdonyi Társaság irodalmi estjén, másnap pedig 
a Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének, — egy
úttal XX, évi fennállását is ünneplő — díszgyűlésén, ahol 1000 pengő 
alapítványt tettek és serleget is alapítottak nevére.
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Szép volt, őszinte és meleg volt a két n ap ra  terjedő  jubílálásunk 
m inden m ozzanata! A  szépnek álm odója érezhette, hogy ha tövises 
u ta t já r t is meg idáig, nem dolgozott, nem élt hiába! A  szivéből év
tizedeken át kisugárzó hő és fény új meg új forrásokat fakasztva, 
visszasugárzctt e napokon reá. É ljen, m unkálkodjék  e fény m elegé
ben és világában a tanítói közélet javára, sokak öröm ére és boldog
ságára még hosszú esztendőkig!

Somogyi Béla.

Hozzászólás és módosító javaslat az egye
temes egyház tanügyi bizottsága által java
solt egyházmegyei iskola-látogató taní
tókra vonatkozó szabályzat tervezethez.
(E lőadta Huszúk Józse f  szentesi tanító  a csanád-csongrádi egyház- 
megyei tanító-egyesületnek T íszaföldváron, 1929. évi június hó 26-án

ta rto tt ülésén.
A  népiskolai szakfelügyelet kérdése régóta foglalkoztatja  a ta 

nítói köröket ás annak szükségessége m ellett fö lsorakoztatták  már 
az érvek m egszám lálhatatlan  sokaságát olyannyira, hegy a kérdés 
ma m ár m egérett a  köztudat szám ára, csupán a m egvalósúlás m ódját 
kellene eltaláln i, hogy az elgondolás teste t is ölthessen. Igen, a meg
valósítás m ódját, m ert eddig még mindenki, aki a kérdést felvetette, 
vagy hozzászólott, mindig csupán a m egvalósítás szükségessége m el
lett érvelt, a rra  senkisem vállalkozott, hogy a sok szép érvet konkrét 
tervbe öntse. Pedig nyilvánvaló, hogy egy eszme m egvalósításához 
az első lépés az eddigi gyakorlat helyébe állítandó, jól kigondolt, 
gyakorlatilag kivihető konkrét terv lehet.

A nnak ellenére, hogy az egyházi népiskolai felügyelet ren d 
szerében a legutóbbi 1868. évi népoktatási törvény a lap ján  felállíto tt 
iskolaszékek m egszervezése ó ta semmi változás sem történt, ma m ár 
nagyon szórványosan fordulnak elő olyan nem kívánatos esetek, 
am elyek az iskolai felügyelet szakértelem  hiányára volnának vissza
vezethetők, m ert m a m ár az iskolák m unkája révén hasonlíthatatlanúl 
m űveltebb elemek kerülnek még a falusi iskolaszékbe is. A  tanító, 
ha dolgozik, úgy az állam i, m int az egyházi felügyelet részéről az 
egész vonalon a legteljesebb m egértést tapasz ta lha tja . Az is tag ad 
hata tlan , — ezt jólesik őszintén meg is á llap ítan i — hogy úgy az 
állam i, mint az egyházi felügyelet a legteljesebb elism eréssel adózik 
a tanító rendkívül sokirányú, áldozatos lelkű m unkájáért.

És mégis a m odern iskola, a m odern tanítóképzés diadalm as 
előretörése folytán, a felügyeletben más rendszert kíván a régi 
helyébe.
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Ma, am ikor m ár m inden tudom ányág művelése egész em bert k í
ván, sőt az egyes m ellékágaknak is m egvannak a maguk külön 
specialistái, az elemi népoktatás, am ely nap jainkban  egész speciális 
tudom ányággá fejlődött, am elynek, m int az orvosinak, nem anny ira  
az elm életi, mint inkább a gyakorlati része áll előtérben, a benne 
való tájékozódás különös elm élyedést és beleélést kíván.

Az eddigi á ltalános iskolai felügyeletet a szakfelügyeletnek kell 
felváltania abból a célból, hogy a tanító  rendkívül sokoldalú m un
kájában  a nagy gyakorlattal rendelkező, a tan terv  m inden zúgát jól- 
ísmerő, a tanító i közszellem  letétem ényesétől, a szakfelügyelőtől 
nyerhessen időközönként útbaigazítást, bá to rítást, b iztatást, meg
nyugtatást m unkájában. A  szakfelügyelőre tehá t a tanító  lelkének 
van elsőrendű szüksége!

Am ikor két évvel ezelőtt országos egyesületünk konkrét javas
latban  rám utato tt a népiskolai szakfelügyelet m egvalósításániak k i
viteli m ódjára, egyetemes egyházunk 1927, évi közgyűlése három  tagú 
bizottságot kü ldött ki a tanítóság álta l a népiskolai szakfelügyelet 
tárgyában fe lte rjesz te tt javaslat tanulm ányozása és javasla tté te l cél
jából.Hogy a bizottság mit javasolt, azt még m a sincs m ódunkban 
ism ertetni, ta lán  azért, m ert a bizottságban két tanító  is he lyet fog
lalt, vagy ta lán  azért, m ert egy 32 oldalas tanügyi lapot ta rtu n k  
fenn, am ely úgylátszik nem a rra  való, hogy ilyen fontos közérdekű 
dologgal foglalkozzék, mint a népiskolai szakfelügyelet.

Tény az, hogy az egyetemes tanügyi bizottság álta l az összes 
egyházakhoz m egküldött, az egyházm egyei iskola-látogató tan ítók ra  
vonatkozó szabályzat tervezet, — m elyet az Evangélikus N épiskola 
a folyó évi április havi szám ában kom m entár nélkül leközölt —  
te ljesen  eltér a tanítóság eredeti javaslatátó l. Ez jelenheti azt, hogy 
az előbb em lített bizottság a tanítósággal nem volt egy vélem ényen 
és a tanító i közvélem énnyel meg nem egyező javasla to t te rje sz te tt 
az egyetemes tanügyi bizottság elé; de jelentheti azt is, hogy az 
egyetem es tanügyi bizottság nem fogadta el az á lta la  k ikü ldött három  
tagú bizottság javasla tá t. Nem folytatom  ezt a sötétben való tapo- 
gatódzást, hiszen úgyis tisztán  áll előttünk az, hogy a felsőbb fóru
m okra kiküldött tanítóképviselők nem  igen ta r tjá k  fontosnak, hogy 
m egbízóikat a gyűléseken tö rtén tekrő l lapunkban esetrő l-esetre  
inform álják .

A kárhogyan áll is a dolog, egy bizonyos, hogy az egyetem es 
egyház javaslatából a tanítóságot csak egy dolog érdekli, az, hogy 
az egyetem es egyház is elismeri, e lfogadja azt az elvet, mely szerin t 
iskolai dolgokra is vonatkozik az az egész m üveit világ á lta l elfo
gadott felfogás, hogy valam iről joggal vélem ényt, b írá la to t csak az 
m ondhat, aki é rt hozzá; az egyetemes egyház is e lfogadja az t a helyes 
elvet, hogy m inden fontos helyre a  lehető legalkalm asabb em be
reinket á llítsuk. Ez a lényege a javaslatnak  is.

M aga a szövegezés m ár diplom atikus, m ert a  szavak az igazi 
.vélemény e lpalásto lására  alkalm asak.
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A  tanítóság nem iskola-látogató tan ítókat kér, hanem  szakfel
ügyelőket, te ljesen  új tanító-tisztviselőket, akikre, akiknek tudására , 
lelk iism eretére te ljesen  rábizza az egyházm egye az iskola-körök 
tanulm ányi felügyeletét és irány ításá t. A  tanítóság gyakorlati tekin
té ly t kiván m unkájának  ellenőrzésére!

A  tanítóság szakfelügyelőket kér és Ígérnek helyette  egy trium 
virátust! Az mégcsak valahogyan érthető, hogy a tanító  va llá s tan í
tási m unkáját a helyi iskolaszéki lelkészelnökön kívül még egy egy
házm egyei k iküldött lelkész is ellenőrzi, holott a tan ítók  az egész 
vonalon képesítve vanak a h ittan  tan ítására , tan ítják  is tisztességgel, 
tehát m inden további nélkül, éppen úgy, mint a reális tárgyakat, 
a  h ittan  tan ítá sá t tudnák  ellenőrizni, am i legfeljebb az egyetemes 
papság elvét közelebb vinné a gyakorlathoz, azt azonban sehogysem 
tu d ju k  m egérteni, hogy a tan ító i szakfelügyelet kérdésének m egol
dásánál mit keres a tan ító  m unkájának  m egítélésénél az a harm adik?

Ennek a trium virátus rendszernek  a bevezetése egyes egyház
m egyékbe évtizedekre nyúlik vissza, am ikor belátták , hogy a tanító 
fáradságos és becsületes m unkájának egy nem szakértő á lta l történő 
m egítéléséből szárm azó felelősséget ígazságszerető lélek egymaga el 
nem  viselhet. Jogszabály  h íján  patriarchális form ák között szü letett 
meg ez az egész világon e nem ben egyedülálló, egyes vidékeken ma 
is gyakorlatban levő vizsgálóbizottság, amely, ha három  lábú szék 
volna, gyakran félrebíllenne, m ert ritka tan ító  az, aki ezt a három  
tagú bizottságot valaha tényleg három  tagúnak is látta .

A  szakfelügyelet kérdésének  m egfejtésénél — am int lá tha tjuk  — , 
résen kell állania a tanítóságnak, m ert ha a tanítóság elfogadja a 
trium virátus rendszert, am elyben a tanító  „ötödik kerék" szerepe 
nyilvánvaló, akkor a tanítóság elism eri önm agáról, hogy még mindig 
alkalm atlan  arra, hogy egyháza kebelében önállóan bizalm i á llás t 
tö ltsön be.

Vagy van bizalom, vagy nincs! H a van akkor jö jjön  az őszinte 
m egbízatás: az önálló szakfelügyelet, vagy ha nincs bizalom, úgy 
m aradjon  m inden a régiben. A  régi á llapo t m indenesetre kényel
mesebb a tanító  szám ára, m ert csak form ailag van meg a felügyelet. 
A  tan ítóság  az ügynek olyan m egfejtéséhez sem m iesetre sem járu lh a t 
hozzá, mint azt az egyetem es tanügyi bizottság tervezi, am ely szerin t 
a tan ító  csak a rra  jó, hogy szakvélem ényt m ondjon, de a rra  m ár 
alkalm atlan , hogy a sa já t szakvélem ényét a felsőbb fórum előtt, elő 
is terjessze,

A  javasla t első pontjában, a tanítóság vélem ényével szemben 
felvették, hogy elsősorban nyugalm azott tanítók nyerhetnek meg
b ízatást, Ez helytelen! H iszen a tanító  éppen azért megy nyugalom ba, 
m ert koránál fogva a testte l együtt szellem i képességei is ernyedőben 
vannak; erre hivatkozik is, mikor n yugd íjaz ta tásá t kéri. A  nyugdíjas 
tan ító  éppen azért szakfelügyelői m inőségében elkövetett esetleges 
m ulasztásaiért, esetleges hibáiért jogilag felelősségre nem is vonható, 
m árcsak azért sem, m ert az iskolával való gyakorlati kapcsolat meg-
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szak ítá sa  folytán nem is rendelkezik  m ár azzal az éles látással, 
m elyre annak idején  iskolai m unkássága közben nyert közvetlen 
szem lélet képesíte tte  őt. A  háborúban is mindig azok kap ták  a k i
tün tetést ,akik a fronton voltak, nem  pedig a front mögöttiek! Az 
aktív tan ítóknak  van. szükségük äz előm enetelre!

A harm adik  pontban egy nagyon érdekes dolog van: a tanító  
m egfigyelésének eredm ényét közli a körlelkésszel és ha a m inősítés
ben közte és a körlelkész között vélem énykülönbség van, akkor a 
tan ító  külön vélem ényét az alesperes tanfelügyelőhöz terjesztheti. 
M agyarul ez annyit jelent, hogyha a tanító  m unkáját m egbírálta egy 
szakértő  és egy más valaki, ha a szakértő és m ondjuk a nem szak
értő  nincs egy vélem ényen, — m íntahogyan bajosan is lehet — akkor 
a két ellenvélem ényt egy harm adik, de jelen nem volt ugyancsak nem 
szakértő helyesbíti.

A m ikor két évvel ezelőtt a szakfelügyelet kérdésében  a tanítóság 
a m aga á llá spon tjá t körvonalazta, igyekezett lehetőleg a meglevő 
állapothoz sim ulva egyengetni a fejlődés ú tjá t. így bár elvileg a m ai 
vizsgái rendszert helyteleníti, szakfelügyelői javasla tá t a mai vizsgái 
rendszerhez alkalm azkodva készíte tte  el. M ost azonban, am ikor a 
tan ítóság  lá tja , hogy az egyetem es egyház az iskola érdekében  való 
szükséges reform ok bevezetésétől nem riad  vissza, a szakfelügyelői 
szabályzattal kapcsolatban a mai v izsgarendszerünket is m egkivánná 
változtatn i.

M a m ár egyik iskolatipusnál sem tu la jd o n ítan ak  olyan fontos 
jelentőséget az évvégi vizsgálatnak, m int az evangélikus iskolákban. 
N álunk term észetesen azért, m ert a tan ító  m unkáját tu lajdonképen  
a vizsgán Ítélik meg. Hogy ez m ennyire helytelen, arró l sokat lehetne 
beszélni. Az azonban bizonyos, hogy az évvégi vizsgák jelentősége 
az egész világon ma m ár egészen más m int nálunk az evangélikus is
kolában.

A  szakfelügyelet bevezetésével a tanító  m unkájának  ellenőrzését 
a  vizsgától függetlenül nyugodtabb atm oszféra m ellett, a tan terem ben 
kellene elvégezni. E rre  legalkalm asabb időpont az évvégi vizsga elő tt 
az utolsó két-hárcm  hét. A kkorra  m ár a tanító  nemcsak, hogy e l
végezte az egész évi anyagot, de az ism étlést is befejezte. így a 
tan ító  egész évi m unkájába a szakem ber egy délelő tt folyam án teljes 
be tek in tést nyerhet, kényelm es m egbeszélést fo ly tathat, az ellenőrzés 
te h á t kom olyan, m inden feltűnés nélkül m egtörténhet. A  tan ító  azu tán  
a  hátra levő  összes időt a  vizsgára való előkészülettel töltheti. A  vizs
gát megfelelő ünnepélyes pom pával és melegséggel a helyi iskola
szék rendezi meg. A  tanító  nem vizsgázik, hanem  szellemi és tárgyi 
kiállítást rendez, a szülők szám ára, hogy lássák mire tan íto tta  gyer
m ekeiket az iskola; ju talm ak kiosztása, a gyerm ekek megvendége- 
lése, esetleg m ajális volna m éltó befejezése a tanévnek.

Javaslom , hegy közgyűlésünk az egyetem es tanügyi bizottság 
szabályzattervezetének  szövege helyett az alábbi m ódosított szöveget
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fogadja el, azt tárgyalás és hasonló elfogadás céljából terjessze a  
kerületi, az pedig az országos egyesületünk közgyűlése elé azzal, 
hogy mint a tanítóság külön vélem ényét és m ódosító ind ítványát te r
jesszék az egyetemes tanügyi b izottság ú tján  az egyetem es köz
gyűlés elé.

M Ó D O S Í T O T T  J A V A S L A T .

E g y h á z m e g y e i  n é p i s k o l a i  s z a k f e l ü g y e l e t r e  v o n a t k o z ó  s z a b á l y z a t -
t e r v e z e t .

L M inden egyházmegye annyi szakfelügyelőt választ, ahány k ö r- 
lelkésze van és pedig kiváló egyházias lelkületű, az egyházmegye 
terü letén  működő elemi iskolai tanítók közül, 6—6 évre. A  meg
bízatás 6 évre m eghosszabbítható.

2. A  szakfelügyelő, esetleg a körlelkésszel együtt, rendesen az 
évvégí vizsgát 2—3 hétte l megelőzőleg lá toga tja  meg az iskolát. M eg
figyeli az iskola egész életét, különösen a tanító m unkáját és hely
zetét. A  vallástan ítás és nevelés ellenőrzése és irány ítása  elsősorban 
a körlelkészt illeti,

3. A  szakfelügyelő a m aga észrevételeit bizalm as beszélgetés
ben közli a tanítóval, esetleg a tan testü le tte l. Isko lalátogatásának  
befejezése u tán  legkésőbb június 15-ig az összes m eglátogatott isko
lák ra  vonatkozó részletes je len tését az alesperes-tanfelügyelőnek be
terjeszti, Az egyházm egyei tanügyi bizottságnak és az egyházmegye 
közgyűlésének te ljes jogú tagja,

4. A  rendes évi iskolalátogatáson kívül az alesperes-tanfelügyelö  
u tasítá sá ra  egyes kijelö lt iskolákat tanév közben m áskor is köteles 
m eglátogatni. Iyenkor tap asz ta la ta it bizalm as értekezleten  a d ja  elő, 
vagy ha a rra  az alesperes-tanfelíigyelő külön megbízza, az iskola, 
elö ljáróságának  bevonásával is ta rth a t m egbeszélést. Je len tésé t ilyen
kor esetrő l-esetre, 15 napon belül köteles az alesperes-tanfelügyelőhöz 
oeterjeszténi.

5. M inden iskola tan ító ja , illetőleg igazgatója köteles június hó 
30-ig a tanm enetet, helyi tan tervet és órabeosztást beküldeni, az ales
peres-tanfelügyelőnek, ő az illetékes szakfelügyelő vélem ényének 
m eghallgatása után, július végéig visszaküldi aziskolaszékek elnök
sége ú tján  a tanítóknak, illetve igazgatóknak.

6. Az egyházmegye a szakfelügyelő tényleges kiadásainak fede
zéséről gondoskodik, ha községének belterü letén  kívül te ljesít hiva
talos kötelességet.

íV

K özreadtuk H uszák József kartársnak  „H ozzászólás“ címén Írott 
cikkét, noha nem értünk vele m indenben egyet. K özreadtuk azért, 
hogy ezzel is bizonyítsuk, m iszerint ezt a kérdést á llandan  felszínen 
kívánjuk ta rtan i és közm egelégedést keltő módon óhajtjuk  m egol
dani. Minél többen szólnak hozzá és m inél több oldalról világítják  
meg kartá rsa ink  érveik fénykévéivel e kérdésben  elfoglalt álláspon-
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tunkat: annál valószínűbb a siker. A zért is kérte fel lapunk ism é
telten  ny ila tkozatté te lre  a k a rtá rsak a t és azért szólíto tta  fel az e l
nökség az összes tanítóegyesületeket arra , hogy a szakfelügyelet k é r
dését tegyék diszkusszió tárgyává és a leszűrt ha tározatokat és ja 
vaslatokat kü ld jék  be az országos egyesület elnökségének.

Ezt te tte  a csanád-csongrádi egyházm egyei tanító-egyesület is, 
m elynek közgyűlésén H uszák József az egyetem es egyház tanügyi 
bizottságának javaslatával foglalkozott és több helyütt olyan k ije 
len téseket te tt, m elyek m ellett szótlanúl el nem m ehetünk. Az E van
gélikus N épiskoláról elvan form án nyilatkozik, m intha kerülgetné, 
vagy nem venné kom olyan a népiskolai szakfelügyelet ügyét, A  bi
zottságnak két tan ító tag jával Uhrin K áro llyal és csekélységem m el 
sincs m egelégedve. Nem m ondja nyíltan, de kicsendül soraiból a vád, 
hegy valam it elhallgattunk, vagy nem tarto ttu k  érdem eseknek a kar«- 
tá rsak a t a rra , hogy álláspontunkról felvilágosítsuk őket. Hogy mi mit 
javasoltunk,? Semmi ú ja t. M agunkévá te ttük  Steiger Im re dr., volt 
főtitkárunk éles judicium m al és dcnthetetlen  érvekkel fe lép íte tt jav as
la tá t. Hogy ezt az egyetem es tanügyi bizottság ilyen alakban  ne:m 
fogadta el, sajnáljuk , de arró l mi nem tehetünk. B iztosíthatjuk  H u
szák kartársunkat, hegy ő sem é rt volna el nagyobb eredm ényt. A zt 
hiszem senki sem tételezi fel U hrin K árolyról, de rólam  sem, hogy 
a tanító érdekeit hűtlenül cserben hagytuk volna. A  többség a k a ra tá 
nak m indenki deferáln i kénytelen.

És van még egy m egjegyzésünk. H uszák tiltakozik az ellen, hogy 
nyugalm azott tanítók  is nyerhessenek megbizást, mint iskolalátogatók 
és nem nagy tisztelette l beszél róluk. Ne felejtse a mi kedves kar- 
társunk, hogy nyugdíjas lesz ő is egykor, ha Isten  is úgy ak arja  és 
ne felejtse el azt sem, hogy m inden vívm ányt, m inden eddig e lé rt 
eredm ényt, mai tűrhető  helyzetünket, azoknak a derék, lelkes ú ttö rő  
kartársa inknak  köszönhetjük, akik im m ár nyugdíjasok. És ne tartson  
attól, hogy az aktív tanítók  nem fognak érvényesülni a szakfelügyelet 
terén, csak legyen a rra  ráterm ettségük! Nem tudunk tap in ta tos és 
önérzetes nyugdíjas kollégát elképzelni sem, aki kom olyan am bi
cionálná ezt a m egbizatást, vagy aki ú tjá t á llaná  e téren  is a fiatalabb 
generáció haladásának .

Ami m ár most H uszák m ódosított javasla tá t illeti, úgy látjuk , 
hogy alig van eltérés az eredeti és e között. — Az egyetem es tanügyi 
bizottság  jav asla ta  m ajdnem  ugyanaz.

Felesleges tanítói állások.
A vallás- és közoktatásügyi m iniszter úr az egyházkerületek 

püspökeihez le ira to t in tézett a felesleges tanító i állások beszüntetése 
tárgyában. A  leiratban  a következő passzus érdem el különös figyel
m et: ,,Az állam  felesleges tanítói állások fen n ta rtásá t nem tám o
ga tha tja , de nem nyú jthat segédkezet ahhoz sem, hogy ilyen á llá -
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sokat a községek, vagy egyes h itfelekezetek  polgáraik, illetőleg 
egyháztagjaik  m egterhelésével maguk ta rtsák  fenn.“

Ezzel a le ira tta l bővebben foglalkozik az Evangélikusok L ap ja  
és azon nézeten van, hogy a ,,feleslegességnek“ a m egállapítása nem 
történhetik  oly könnyedén, F iliákban a tanító  a szorosan vett iskolai 
m unkán kívül fontos egyházi m unkát is végez, A  tanítói fizetést k i
egészítő állam segély, am ely a tanító i állás fen n ta rtására  való, egy
ú tta l az egyháznak n y ú jto tt segély, am elynek m egadása, vagy meg 
nem adása az 1848, XX, t.-c. érvénye a lá  esik. Egyoldalú és ferde 
beállítása  a dolognak, ha valam ely felekezeti tanítói á llás t csupán 
annak a lap ján  ítélnek feleslegesnek, vagy szükségesnek, hogy a ta 
nulók létszám a m egfelel-e önkényesen kiválaszto tt időpontban, önké
nyesen m egállapíto tt feltételeknek. A  fizetéskiegészítő állam segély 
szorosan és szervesen hozzátartozik  ahhoz az állam segélyhez, am ely- 
lyel az állam  egyházunkat tám ogatja, s am elyre vonatkozólag az 
Egyházi A lkotm ány 4, §-ában ta lá lh a t a m iniszter közelebbi felvilá
gosítást. Ebben a paragrafusban  a ,,közm űvelődési fe lad a t“ , am elynek 
m egoldása végett egyházunk igénybe veszi az állam  anyagi tám oga
tását, közelebbről, m int nevelés, tan ítás s a h itélet ápolása van je l
lemezve. E rről a h ité le t ápolásáról a fízetéskiegészítő állam segély 
beszüntetését tervező m iniszteri le ira t hallgat. De nekünk hangoz
tatnunk  kell, Hiszen világos, hogy a h itélet ápolása szenved a tan ító i 
állások beszüntetésével, A  m iniszteri rendelet egyházunk törvényes 
jogaiba ütközik, mikor ado tt esetekben egyoldalú iskolai szem pont
ból ak arja  m egállapítani, hogy mely egyházi adóterhek szükségesek 
és melyek feleslegesek.

A Vasi közép evang. egyházmegyei 
Tanítóegyesület pályázati tételei.

1. M ikép lehet a még iskolába járó  és az iskolából m ár k ikerü lt 
ifjúságban az evang, ön tudato t felébreszteni és m egerősíteni? F igye
lembe veendő, hogy a tanító  különösen a leányközségekben, bele
kapcsolódjék a belmissziói m unkába. — Pályad íj 40 P.

2. M icsoda m ódosítások és javítások eszközlendők a K api-Papp- 
féle tankönyveken újabb kiadás esetén? — P ályadíj 30 P.

3. G yakorlati tan ítás (egy tan ítási egység) írásban kidolgozva,, 
tetszés szerinti tárgyból bárm ely osztályra. — P ályadíj 30 P.

A m unkák tisztán, könnyen olvasható kéz- vagy gépírással le 
gyenek megírva, jeligével ellátva, hozzácsatolandó a szerző nevét 
tartalm azó  lezárt jeligés levél. Az 1. és 3, tétel 1930. évi február 
hó 1-ig K arner Frigyes elnökhöz Kőszegre, a 2. sz. té te l 1929. évi 
szeptem ber hó 15-ig Somogyi Béla alelnök címére K örm endre kü l
dendők. Csak egyesületi tagok pályázhatnak .

Karner Frigyes, egyes, elnök.



207

Wohlmuth János orgonista és karmester 
Sopron jeles zeneművésze (1643—1724).

Irta: Payr Sándor, egyetemi tanár.
W chlm uth háza az új asszonnyal csak nyert gazdagságban és te 

kintélyben, Vagyonos szülők, köztük osztrák  evangélikus grófok és 
bárók is szívesen ad ták  gyerm ekeiket te ljes e llá tá sra  több évre is 
W chlm uthékhoz, 1700-ban A uersperg  gróf és N aeringer báró fia volt 
náluk. Báró Preínberg Viktor is hét évig volt a kosztosuk, A  napló  
szerint bizonyos alkalom ra W urm brand  gróf is b ará ta i közé vendégül 
hívta magához az orgonistát, T raun  gróf pedig 1689-ben azzal b ízta 
meg, hegy Bécsben elhalt gyerm ekét vegye á t és tem ettesse el Sop
ronban az evangélikusok új tem etőjében. A z osztrák  evangélikus gró
fok és bárók igen sokszor vették igénybe W ohlm uth szo lgálatát.

De nem feledkezett meg nap ló jában  testvéreirő l és ruszti rokonai
ról sem, Különös figyelemmel kíséri a K usser m űvészcsalád sorsát. 
H iszen együtt ke lle tt R usztról elm enekülniük 1674-ben, N agybátyja, 
K usser János, S tu ttgartban  k apo tt rendes orgonista á llás t és o tt is 
ha lt meg ez a ruszti születésű művész 1695, április 2-án. Unokaöccse, 
K usser János Zsigmond, P árisban  Lullynek volt tan ítványa és m int az 
első ném et dalm űszerzők egyike H am burgban, S tu ttgartban , London
ban és Dublinban a ra tta  babérait. W ohlm uth jegyezte fel, hogy 1691. 
aug. 26-án kelt egybe „M adem oiselle Hedwig M elusina von D am “ 
nevű jegyesével. Ez a világhírű művész, akiről m inden zenelexikon 
megemlékezik, 1700. július 11-én haza jö tt Sopronba, hogy W ohlm uth 
b á ty já t és m agyar rokonait m eglátogassa. Csak három  napig időzött 
itt és egy G ábriel M átyás nevű m uzsikust v itt innen m agával S tu tt
gartba. A rra  nem volt ideje, hogy itt is hangversenyt rendezzen. De 
az öregedő soproni orgonistára nézve így is nagy öröm és nagy dicső
ség volt, hogy ez a nagy művész öccsük a m agyar rokonait felkereste.

Az évek sú lyát is a m ár 60 éves W ohlm uth érezni kezdette . Sok
szor panaszkodik a podagra és egyéb bajok m iatt. Őt is nagyon meg
rend íte tte  és érzékenyen m egkárosíto tta  Sopronnak kétszeri ostrom a 
a kuruc háborúk idején. N ap ló ja  csak az 1704. és 1705. évi szenver 
désekről szól, de ezekben is van mit panaszkodnia  a ruszti szőlők 
pusztu lása és egyéb bajok m iatt. Feljegyzi, hogy Széchenyi G yörgy 
grófot is 30 kuruc katona 1705. aug. 14-én Széplakon négy szolgájával 
együtt elfogta, az ottani kasté ly t kifosztotta, de néhány nap m úlva 
1200 forint vá ltság d íjé rt v isszaadták  szabadságát a grófnak. Sopront 
pedig épen karácsony  esté jén  kezdték  el a kurucok bombázni, tüzes- 
golyókkal a külvárost is több helyen felgyújto tták . K étszáz ház le
égett. M ásnap, a szent ünnepen is bom bázták a várost, de mivel a 
polgárok a háztetőket előre lehordták, a tüzes golyók kevesebb k á rt 
tettek . Szegény W ohlm uth ilyen helyzetben írta  napló jába, hogy a 
szent estétől kezdve a lelkészek k ívánságára Jobbé nem figuraliter, 
hanem  csak chcra lite r m uzsikáltak a tem plom ban. Bom bázás közben 
ez érthető  is. Ezzel a szom orú akkorddal végződik a napló.
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Ezekben a háborús napokban W chlm uth  a karm esteri á llása  m el
le tt 1704-ben tanítói h ivata lt is vá lla lt a népiskolában és kilenc évig 
a külvárosi Vcgl-féle házban tan íto tt, 1713— 1721-ig pedig a belvárosi 
iskolában volt tanító. É lete végén ő is Bach és H aendel sorsára ju 
tott, szem evilágát veszítette. De még így is élt néhány évig, 1724-ben 
január 8-án halt meg 81 éves korában.

Ö regkorát János fia és ettől szü letett unokái deríte tték  fel. Az 
ifjabb W chlm uth a jogi pá lyá t választo tta . W urm brand  grófnak és 
Preinberg  bárónak volt az ügyvédje. Ezek dolgában ism ételten is k i
u tazo tt Lipcsébe és D rezdába. De itthon a soproni polgárok is sze
re tték , 1714-ben m ár szenátornak, 1718-ban egyházi kurátornak, 1730- 
ban városbírónak, 1732-ben pedig polgárm esternek választo tták . E lső 
szülött fia, János Ehrenreich, 1701. nov, 25-én született. G ábriel Lipót 
és W urm brand A nna Terézia grófkisasszony voltak a komák. A bo l
dog nagyapa még azt is nap ló jába írta, hogy mikor választo tták  el az 
unokát az anyatejtő l.

Az ősz crgcnistát a fiáért is m egbecsülték. És szintén ilyen tisz
teletben részesült Sopronban a másik W ohlm uth-ág is, Sámuel és 
ennek fia János K onrád, akit szintén az orgonista bá ty ja  tan íto tt a 
zenére. Ez 1701-ben. m ent ki Jen áb a  és szintén prókátor le tt belőle. 
G ensel Ádám  soproni jeles orvos végrendeletének felbontásakor 1720- 
ban mind a két fiatal W ohlm uth ügyvéd jelen volt. János K onrád is 
korán lett városi gyám, szenátor és 1740—42-ig m ár polgárm ester. 
Ezek a Wchlmuthck igen tekintélyes és k ite rjed t családot a lap íto ttak  
Sopronban.

A  jó p é ld á t azonban az öreg orgonista ad ta  meg nekik, aki á lta 
lánosan tisztelt, művelt és vallásos lelkű férfiú volt. N aplójába írta, 
hogy János fiával m ely napokban járu lt évenként kétszer az Úr vacso
rájához. H angszeréhez hű m arad t m indhalálig. Ebből szóltak hozzá 
az égi harm óniák. Gyengeségében jó bará tja , G ründler G ottlieb tan á r 
és kántor segédkezett m ellette. Ő nevelt méltó utódot is a maga he
lyébe. Knogler Dávid trencséni ifjú t az evang. konvent K astenholz 
lelkész és W ohlm uth a ján la tá ra  küldte ki 1722-ben Regensburgba az 
egyházi zenében való alaposabb kiképeztetés céljából. W ohlm uth 
szám kivetése ó ta volt ily zenem űvészeti jó hírneve Regensburgnak, 
ahol Serpilius soproni városbíró fia volt szuperintendens. Ez a Ser- 
pilius György kiváló zenész és hymnológus volt, aki több soproni ifjú t 
vett pártfogásába. K noglert a konvent 1724-ben meg is vá laszto tta  
orgonistának és karm esternek.

W ohlm uth így nem csak maga volt kiváló művész és zenetanító, 
hanem  a tehetséges ifjak  kiválogatásával a templomi ének- és zene
karban  megfelelő szukkrescenciáról is gondoskodott, az egész város
ban magas színvonalra em elte a zenem űvészetet, kótáskönyvében ko rá
nak zenedarab ja it em lékül hagyta és egyik tehetséges tanítványának  
R egensburgban való kiképeztetése álta l az orgonista-karm esteri á llásra  
is méltó u tódot nevelt. Rauch, K usser és Psyllius u tán  bizonyára 
W ohlm uth is előkelő helyet biztosított m agának Sopron zenetö rténe
tében.
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Egyesületi élet.
Jegyzőkönyv

az Ág. Hitv. Evangélikus Országos Tanítóegyesület választmányá
nak 1929. julius 3-án Budapesten a Tanítók Szövetségházában 
tartott üléséről.

Jelen vannak: Krug Lajos elnök, Uhrin Károly alelnök, Kiszely 
János pénztáros, Somogyi Béla titkár, Dex Ferenc, Lahmann 
György Budapest, Veltler János Győr, Perényi Rezső Aszód, 
Kimer Gusztáv Apostag, Szabó Endre Harta, Országh József 
Szeged, Bérces Lajos Balassagyarmat, Bartal Béla Péteri, Pataki 
János Szarvas, Kozsuch István Békéscsaba, Rohoska Géza Szarvas, 
Magyar István Felpéc, Róth Kálmán Aszód, Káldy József Veszprém- 
varsány, Zákony Dezső Diósgyőr, Grieszhaber Endre Henrik 
Majos, Darida Károly Békéscsaba.

1. Krug Lajos elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést meg
nyitja. Jegyzőkönyv hitelesítők: Magyar István, Veltler János.

2. Sajnálattal jelenti, hogy az evangélikus tanítók révfülöpi 
üdülőháza árának kifizetéséhez felvett váltókölcsön helyett még 
mindig nem sikerült hosszabb lejáratú, végleges kölcsönt felvenni. 
Ismerteti az erre vonatkozó, eddig tett intézkedéseket. Örömmel 
jelenti be, hogy a dunántúli egyházkerület teljes készfizető kezes
séget vállalt az egyesületért s kész aláírni az erre vonatkozó 
garancialevelet, ami remélhetőleg lehetővé teszi most már az 
országos. központi protestáns hitelirodától a kölcsön végleges 
felvételét. Az egyházkerület a szükséges intézkedések megtételé
vel ez ügyben Hanzmann Károly egyházkerületi számvevőt bízta 
meg.

A választmány tudomásul véve elnök bejelen
téseit, elhatározza, hogy a kölcsön felvételét elnök 
utján továbbra is szorgalmazza. Reméli, hogy a 
rossz pénzügyi viszonyok várható javulásával a 
végleges kölcsön felvétele vövid időn belül lehe
tővé lesz. Egyúttal elnököt megbízza, hogy kísé
relje meg a kölcsön felvételét a Helvétiánál, eset
leg más pénzintézeteknél, s amennyiben ezirányu 
tárgyalásai sikerre vezetnének, az üdülőház részé
re a végleges kölcsönt ott vegye fel, akár maga
sabb kamat mellett is, hogy így a váltókölcsön 
kifizethető legyen.

3. Uhrin Károly előterjeszti, hogy a búza árának nagymér
tékű csökkenésével, a tanítói helyijavadalom egy-egy egységének 
27-86 P-ben történt korábbi megállapítása miatt egyes tanítók 
nagy anyagi veszteségeket szenvednek. Indokolt és kívánatos 
ezért a helyi javadalom egy-egy egységének alacsoyabb összeg
ben való megállapítása. Indítványozza, hogy e végett küldöttség 
menjen Dr. Pesthy Pál őnagyméltósága, az egységes párt elnöke
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elé s kérje fel őt az egységes pártban a tanítóság e kérésének 
pártoló támogatására s illetékes helyen való előterjesztésére. 
Ezzel kapcsolatban Grieszhaber E. Henrik felszólalásában elő
adja, hogy — Dr. Pesthy Pálnak a Tolna-Baranya-Somogyi ev. 
egyházmegyei felügyelői tisztébe történt beiktatásakor őt üdvö
zölve, — őnagyméltósága egyenes kérésére előterjesztette memo
randumba foglalva a tanítóság sérelmeit is s köztük e legújabb 
sérelmet is.

A választmány elhatározza, hogy jul. 4-én 
küldöttségileg keresi fel e sérelem újbóli feltárása 
céljából Dr. Pesthy Pál őnagyméltóságát, amennyi
ben pedig nem volna Budapesten, a Budapest 
környékén és Budapesten lakó választmányi tagok 
Lahmann György értesítése utján alkalmas időben 
megjelennek Dr. Pesthy Pál előtt s pártfogó támo
gatását kérik e legújabb anyagi sérelem orvos
lása érdekében.

4. Krug Lajos elnök ismerteti az Evangélikus Népiskola nehéz 
anyagi helyzetét. Jelenti, hogy a lap kötelező előfizetésére vonat
kozó egyetemes közgyűlési határozatot végre nem hajtó iskolák 
névjegyzékét közölte az egyetemes egyház mind a huszonnégy 
egyházmegyéjének espereseivel. Felhívja a választmányi ülés tag
jait, a maguk körében pártolják az Evangélikus Népiskola ügyét.

A választmány sajnálattal veszi tudomásul a 
lap válságos helyzetéről szóló jelentést, valamint 
azt, hogy az elnök által eszközölt intézkedés eddig 
csak a vasi közép, győri és tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyékben vezetett eredményre, amelyek
ben minden iskola előfizetése rendben van. Fel
kéri a jelenlevő egyházmegyei elnököket, a maguk 
körében gondoskodjanak a lap kötelező előfizeté- 
rére vonatkozó egyetemes közgyűlési határozatnak 
haladéktalan végrehajtásáról.

5. Kiszely János pénztárnokejelentést tesz a révfülöpi üdülő
ház ügyeiről. Közli, hogy az üdülőház ez évi julius 15 és augusz
tus 15-e közötti teljes látogatottsága már előjegyzés folytán előre 
biztosítva van. A választmány utján felhatalmazást kér arra, hogy 
a szükséghez képest nagyobbmérvü látogatottság esetén a múlt 
évi eljáráshoz hasonlóan bérbe vehesse a két szomszédos u. n. 
Mázor féle villát. Kéri továbbá a választmány felhatalmazását az 
üdülőház berendezésének kiegészítéséhez néhány felszerelési 
tárgy beszerzéséhez. E felszerelési cikkekre árajánlatot kért be 
s ezek alapján a következő bevásárlás eszközlését kéri: 45 db. 
lepedő á 9 P, 42 db. fédler anyagból készült törülköző ä 2 40 P, 
40 db. párnahuzat pamutvászonból a 3 40 és 5 db. takaró. Mindez 
összesen 650 P  értéket képvisel. Kéri továbbá a választmány 
jóváhagyását a következő már megejtett vásárlásokhoz: 2 db. 
szekrény, 1 nagy összecsukható ágy 3 matraccal, 1 toalett asztal
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és tükör 300 P értékben, 2 angol ágy 8 matraccal, 2 db. éjjeli 
szekrény 300 P értékben. Felhatalmazást kér az eddig eszközölt 
javításokhoz s ahhoz az intézkedéséhez, hogy értesítette az érdek
lődő tanárokat és lelkészeket, hogy amennyiben az üdülőházat 
szintén napi 4 P-ért óhajtják igénybe venni, mint az országos 
ág. h. ev. tanítóegyesület igényjogosult tagjai, ezt csak az eset
ben tehetik meg, ha mint az igényjogosult tagok személyi hozzá
járulás címén 24 P-t, tanítónap-megváltás címén 10 P-t az orszá
gos ág. h. ev. tanítóegyesület pénztárába lefizetnek. Kéri továbbá, 
hogy mivel fürdőkabinjaink után terepfoglalás címén évi 250 P-t 
kell az egyesületnek lefizetni, ennek fedezésére az üdülőket napi 
20 illetve a nem igényjogosultakat 30 fillér kabinhasználati díj 
fizetésére kötelezhesse. Végül kéri a felhatalmazást ahhoz, hogy 
az üdülőház vendéglői jellegének megszűnése miatt az üdülőház 
részére zárt palackokban, korlátolt szeszkimérési engedélyért 
folyamodhasson.

Az orsz. ág. h. ev. tanítóegyesület választmá
nya köszönettel véve tudomásul Kiszely János 
bejelentéseit egyhangúlag jóváhagyja tett intézke
déseit, a fentebb előterjesztett intézkedések foga
natosításához, az eszközlendő bevásárlásokhoz a 
felhatalmazást megadja s Kiszely Jánost az üdülő- 
héz felügyelői tisztével továbbra is megbízza.

6. Lahmann György budapesti igazgató-tanító indítványára a
választmányi ülés melegen üdvözli Krug Lajos 
elnököt abból az alkalomból, hogy a mai napon 
lezajlott Rákos István jubileumi ünnepélyen az arc
képleleplező, fényes ünnepi beszédet ő mondotta.

7. Krug Lajos elnök a választmányi ülést bezárja.
Kmft.

Krug Lajos Somogyi Béla
elnök titkár, megbízott jegyző

, Hitelesítjük:
Veltler János 

Magyar István
*

1. A Zalai ág. h. ev. egyházmegyei Tanítóegyesület 1929. 
évi junius hó 15-én Nagyvázsonyban tartotta rendes tavaszi köz
gyűlését.

Jelen voltak: dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő, 
Nagy Lajos esperes, a lelkészek, tanítók teljes számban, Bereczky 
Géza ny. ig. tanító, Mészáros László ny. tanító és Németh Vilmos 
ny. tanító.

Elnök üdvözli a megjelenteket s a gyűlést megnyitja. Buzdító 
szavakkal felhívja a tanítóság figyelmét arra, hogy a tanítói hiva
tást csak úgy tudják híven teljesíteni, ha munkásságukat teljes 
szívvel és lélekkel végzik egyházunk és hazánk felvirágoztatása
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érdekében. Üdvözli a Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő 
urat, Nagy Lajos esperes urat és a lelkész urakat. Megemlékezik 
Rákos István orsz. elnök 40 éves jubileumáról s ez alkalommal 
őt az egyesület jegyzőkönyvileg üdvözli. Rákos István jubileumán 
és az utána következő Orsz. evang. tanító-egyesület gyűlésén a 
zalai ev. tanítóegyesületet Német Béla mencshelyi tanító képviseli.

Üdvözli Halász János nemeslányfalusi kartársat ki ebben az 
évben ért el tanítói működésének 30-ik évfordulójához.

Elnök jelenti, hogy esperes ur felhivía egyesületünket Kapi 
Béla püspök ur „Békesség“ c. imakönyvére. Egyesületünk könyv
tára részére 1 példányban megvásárolja.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács János és Záboji 
Gyula kartársakat kéri fel.

1. Elnök jelenti, hogy az egyesület tisztikarának megbízatása 
lejárt. Kéri a tagokat, hogy válasszák meg az uj tisztikart.

Elnök lett: Kovács Sándor felsődörgicsei ig. tanító, alelnök: 
Kovács János taliándörögdi, jegyző : Német Béla mencshelyi, 
pénztáros : Ziermann Lajos kővágóörsi, könyvtáros: Halász János 
nemesleányfalusi tanító.

2. 1927. évi jegyzőkönyv olvastatott.
Esperes ur, mint örvendetes eseményt jelenti, hogy a szení- 

antalfai ev. egyház iskolaépítésre 6500 P államsegélyt kapott, 
mivel mind a három felekezet tanulói az ev. iskolába járnak.

3. Németh Béla mencshelyi tanító „Szülő és a gyermek“ 
címmel tartott felolvasást. Novák Elek lelkész ur bírálatát Zier
mann Lajos kartárs olvasta fel A felolvasáshoz Fazekas János 
kartárs szólt hozzá és teljes elismerését fejezte ki és kartársai 
nevében is köszönetét mondott Németh Béla tanítónak.

4. A kániori és tanítói fizetés szétválasztására és a VII. fiz. 
osztály megnyitására vonatkozó eddig hozott határozatait az egye
sület fenntartja. A Zsedényi alapra az eddigi ajánlottak maradnak.

5. Az 1929. évi egyházkerületi gyűlésre az egyesület egy
hangúlag Karner Frigyes kőszegi ig. tanítót és Magyar István 
felpéci tanítót választja meg. *

Az egyházmegyei gyűlésre egyhangúlag Kovács János talián- 
dörögi tanítót választja meg.

8. Esperes urnák az evangélikus javadalmasok házasságára 
vonatkozó azon javaslatát, hogy a menyasszony evangélikus legyen, 
ha ref. akkor reverzálist adjon, ha rom. kath. akkor térjen át, a 
gyűlés egyhangúlag magáévá teszi. Azt pedig, hogy a felsőbb 
egyházi hatóság a menyasszony erkölcsi élete felett bíráskodjék, 
esperes javaslatára elveti.

*

2. A Somogyi evang, Tanítóegyesület 1929. évi junius 19-én 
Nagykanizsán tartotta meg rendes tavaszi közgyűlését, a tagok 
élénk résztvetele mellett.

Elnök üdvözli a megjelent Mesterházy Sándor esperes urat 
a lelkészi karral együtt, dr. Serényi Antal kir. tanfelügyelő urat,
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valamint a megjelent kartársakat s értekezletünkre Isten áldását 
kérve, a gyűlést megnyitja.

Esperes ur szintén üdvözli a tanítóegyesüleíi gyűlést a Luther- 
Káté 400 éves évfordulója alkalmával. Ezen jubileumi év szól 
— úgymond — hozzánk tanítókhoz és lelkészekhez, hogy sze
ressük fokozottabban evangéliomi egyházunkat, annak 400 éves 
múltra visszatekintő vallástani kézikönyvét, nagy reformátorunk
nak: a kiváló pedagógusnak dr. Luther Mártonnak Kis Kátéját. 
Örömmel tanítsuk mindig annak hitigazságait, véssük a fogékony 
gyermeki lelkekbe s magunk is merítsünk belőle hitet, kitartást 
munkánkhoz. Adjunk hálát Istennek, hogy nekünk ezen nevezetes 
évfordulót megérnünk engedte. — Esperes ur ezután a lelkészi 
karral együtt eltávozik a gyűlésről, tanácskozásunkra Isten áldá
sát kivánva.

Elnök felolvassa jelentését, melyben megemlékezik arról, 
hogy mily hosszú idő telt el legutóbbi gyűlésünk óta. A közben 
meg nem tartott gyűléseink elmaradásának oka, hogy Főtiszte
lendő és Méltóságos Püspök Ur jóvahagyával, nemcsak mi, de 
a legtöbb egyházmegyei tanítóegyesület nem tartott gyűlést, hogy 
e gyűléseink fuvar- és egyéb költségei a III. tanügyi kongresszu
son való részvétel költségeire fordíthatók legyenek. Leszavazás 
utján a tisztikar képviselte az egyházmegyei tanítóegyesületet s 
az egyházmegye előlegezett erre fejenként 50—50 P-t négy kikül
dött részére.

Jelenti, hogy a múlt évben, a Győrben tartott kerületi gyűlé
sen résztvett, mint az egyházmegye kiküldöttje, résztvett előző 
napon a kerületi tanítóegyesület gyűlésén is, mely szintén foglal
kozott a III. tanügyi kongresszus határozataival, a tankönyvek 
árának leszállításával, üdülőnk dolgaival stb.

Az egyesület nevében részvétét fejezte ki szept. 22-én Krug 
Lajos kér. tanítóegy. elnök urnák szeretett neje elhunytával később 
pedig budapesti balesetekor.

Megemlékezik arról, hogy a f. tanévben ünnepelték iskoláink 
s egyházközségeink a speieri birodalmi gyűlés és Luther Kis 
Kátéja megjelenésének 400 éves évfordulóját. Hogy egyesületünk 
jegyzőkönyvében is maradandó nyoma legyen a nevezetes évfor
dulónak, egyesületünk is rójja le háláját a dicső hithősök iránt, 
kik félelmet nem ismerve szálltak síkra a lelkiismeret szabad
ságáért. valamint Dr. Luther Márton iránt, ki a tiszta evangéliom 
alapján megirt Kis-Kátét kezünkbe adta, mely hitvallásunk rövid 
kivonatát képezi s nekünk ev. tanítóknak nélkülözhetetlen kézi
könyvünk.

Szomorú szívvel emlékezik meg Héricz Sándor ny. kartárs
nak f. évi május hó 26-án hosszas szenvedés után történt gyá
szos elhunytáról.

Boldogult a kartársi szeretetre, összetartásra, egymás meg
becsülésére buzdította még nyugdíjas korában is az egyesület 
tagjait.
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Régebben vezérszerepet vitt egyházmegyei tanítóegyesüle
tünkben. Egyideig mint főjegyző, majd mint elnök mindenáron 
arra törekedett, hogy a somogyi ev. tanítóegyesület a Dunántúli 
ev. tanítóegyesületek vezetője legyen. Értékes szereplése volt a 
kér. tanítóegyesületben is. Itt is hosszabb ideig mint főjegyző 
működött. Bátor, de igaz kritikát gyakorolt mindenki szava, tette 
felett, de ha ezért némelyik szinleg haragot mutatott is, szerették, 
tisztették! így halála nemcsak egyesületünknek csapás, de gyá
szolhatja lélekben az egész Dünántúli egyh. kér. Tanítóegyesület is.

Életrajzának felolvasását őszi gyűlésünkre tűzi ki, a mai 
jegyzőkönyvben pedig kéri a jó kartárs, hű munkás emlékének 
megörökítését.

Kívánunk a kihűlt poroknak ama jobb hazá
ban békességes pihenést, adja meg neki az Ég 
azt a jutalmat, mit a föld meg nem adott. Aludj 
jó kartárs nyugodtan, bölcs tanácsaid szerint igyek
szünk egymást szeretni, megbecsülni.

Jelenti, hogy boldogult temetésén több kartárssal együtt részt- 
vett, utólagos jóváhagyás reményében koporsójára koszorút he
lyezett egyesületünk nevében s a temetőben az egyesület nevé
ben elbúcsuztatta.

Részvétét fejezte ki az egyesület nevében bánatos özvegyé
nek s gyermekeinek.

Búcsút vesz az egyesület nevében Miszel Ferenc gyékényesi 
kartárstól, aki eltávozik körünkből más egyházmegyébe.

Lerójja a megemlékezés, kegyelet adóját Horváth Mihály hősi 
halált halt volt gyékényesi kartárs iránt.

Megemlékezik a trianoni határon túl levő Mikler Győző lég- 
rádi kartársról azon reményben, hogy bízzék velünk együtt a 
felszabadulásban

Végül kéri az egyesület tagjait az összetartásra, szeretetre. 
Iskolájuk, gyülekezetük, községük keretében szívesen fáradozza
nak, de dolgozzanak szívesen egyesületünkben is.

Teke Lajos iharosberényi kartárs felolvassa „A tanító mun
kája az ifjúság lelkének megmentésére“ c. értekezését.

Az egyesület élénk érdeklődéssel hallgatja végig a lelkesítő 
és tanulságos értekezést, majd észrevételét teszi meg rá Németh 
István porrogi kartárs. Igen tanulságos thémát választott előadó.

Majd Kovács Zoltán pogányszentpéteri kartárs tart értekezést 
az iskolánkívüli népművelésről.

Elnök felhívja az egyesületet, hogy ajánljon egy kartársat a 
f. évben is a Zsedényi-díjban való részesedésre

A közgyűlés egyhangú határozattal Sebestyén 
Sándor surdi kartársat ajánlja a Zsedényi-díjra.

Elnök felhívja az egyesületet, hogy saját kebeléből egy tanító
képviselőt az idei egyházmegyei közgyűlésre küldjön ki.

Az egyesület egyhangú határozattal, megbízó
levéllel a f. évi julius hó 4-én, Barcson tartandó
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egyházmegyei gyűlésre Báliké József liszói kar
társat küldi ki.

Elnök jelenti, hogy a f. évi egyházkerületi gyűlésre az egy
házkerület tanítósága által kiküldendő két tanító-képviselőről még 
nincs tudomása. Felkéri az egyesületet, hogy bizza meg őt azzal, 
hogy Krug Lajos kerületi tanítóegyesületi elnök úr értesítésének 
vétele után az egyesület nevében ő azokra jelentse be szavazatát, 
akiket a többi egyházmegye tanítósága kiküldeni határoz.

A közgyűlés megbízza elnököt, hogy ez egye
sület nevében felterjesztheti a tanító-képviselőkre 
szavazatát.

Elnök javasolja a közgyűlésnek kerestessék meg az egyh. 
megyei közgyűlés azon kérelemmel, hogy a somogyi ev. egyh. 
megyéből egy tanítóképviselő is küldettessék ki az egyh. kerületi 
gyűlésre.

Az egyesület határozze, hogy kérelemmel fordul az egyház- 
megyei közgyűléshez aziránt, hogy f. évben Fuchs Pál barcsi 
tanító küldettessék ki tanítóképviselőül az egyh. kér. gyűlésre.

Az indítványok során elnök felolvassa Krug kér. elnök úr 
felhívását, hogy egyh. megyénk tanítósága is méltóan képvisel
tesse magát a julius 3-án Budapesten Rákos István tiszteletére 
tartandó jubileumon s elnökön kívül, a kartársak minél többen 
vegyenek részt.

A tárgysorozat szórakoztató és befejező részeként Balázso- 
vits Gyula szepetneki kartárs felolvassa „Tadier Gyorgya“ címen 
az 1848—49-i szabadságharc idejéből, az oláhok vérengzéséről 
szóló szépirodalmi elbeszélését.

Az egyesület jegyzőkönyvi köszönetét szavaz szerzőnek han
gulatos, a környezet és az oláh jellem rajzolásában Hs festői 
elbeszéléséért s kéri, továbbra is szerezzen élvezetet felolvasá
saival az egyesület tagjainak.

Dr. Serényi Antal kir. tanfelügyelő úr a gyűlés végén üdvözli 
az egyesületet, amely szerinte a tagok kisebb létszáma mellett 
is tevékeny, lelkes munkát végez s biztosítja a kir. tanfelügyelő
ség jóindulatáról, buzdítja az egyes, tagjait az iskolánkivüli nép
művelő munkára is.

Több tárgy nem lévén, elnök a kartársakra Isten áldását 
kérve, a közgyűlés a Magyar Hiszekegy eléneklésével befejeződött-

3. A Soproni felső ág. h. ev. Tanítóegyesület 1929. évi 
junius hó 27-én Ágfalván tartotta meg rendes közgyűlését.

A közgyűlés megelőzőleg a tanílói kar a vendégekkel a íemp- 
lombá vonul. Istentisztelet után a tanítói kar a templom előtt álló 
hadiemléknél elénekli a „Hiszekegy“-eí, utána Graf Samu elnök 
rövid beszéd után az egyesület nevében koszorút tett le. Végül 
a tanítói énekkar elénekelte a himnuszt.

Kilenc órakor elnök az evang. népiskolában megnyitotta a 
közgyűlést.
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Elnök első sorban üdvözölte a megjelent vendégeket. Meg
nyitójában elnök megemlékezett a lefolyt egyleti év fontosabb 
tanügyi mozgalmairól. Behatóan foglalkozik a harmadik országos 
tanügyi kongresszus összehívásának okaival, rövidesen megem
lékezik az első és második kongresszus határozatairól, rámutat 
a harmadik kongresszus két legfontosabb határozatára: a nyolc 
éves tankötelezettség és a tanítóképzés reformja ügyében hozott 
határozatokra. Rámutat azonban arra is, hogy a kongresszus két 
fontos és aktuális kérdés tárgyalásáról megfeledkezett. Nézete 
szerint a kongresszusnak foglalkoznia kellett volna szociálpeda- 
gógiai kérdésekkel, valamint a békerevizió érdekében követendő 
iskolapolitikai kérdésekkel, nevezetesen a kisebbségi iskolák 
kérdésével. Ezek után elnök a kongresszussal kapcsolatban ren
dezett tanügyi kiállítást ismerteti. Itt is rámutat annak tanulságaira 
s hiányaira. Végül elnök rámutat arra a fontos mozgalomra, mely
nek végcélja a munkaiskola. Buzdítja a tanítóságot, hogy a kér
déssel foglalkozzék mindenki behatóan, tanulmányozza át lelki- 
ismeretesen az új tanterv erre vonatkozó utasításait és erre 
vonatkozó könyveket, hallgassa meg az új módszer szerint tanító 
kartársakat, igyekezzék az új módszer követőit ne külsőségekben 
majmolni. Szemünk előtt legyen mindig Pestalozzi örökbecsű 
tanítása.

Azután Gats Sándor „A globális módszer“ címen tart érde
kes előadást, mely élénk vitát provokált. Megállapítást nyert, hogy 
az úgynevezett új módszer is bizonyos tekintetben globális jelle
gű és egyes tántárgyakban p. o. a mérfanban, természetrajzban 
stb. a tanítóság legnagyobb része globális módszer szerint tanít. 
Végül a közgyűlés elnök indítványára az előadónak érdekes és 
aktuális előadásáért köszönetét mond.

Az egyesület kebelében alakult énekkar elénekli a „Remény
hez“ és „Viharban“ című négyszólamú karokat. Úgy a pompás 
hanganyag, valamint a kar tiszta és precíz előadása a hallgató
ság elismerését és tetszését érdemelte ki.

Vitéz Felkay Sándor ágfalvi kartás a földrajzból tart gyakor
lati tanítást. A Rába, Rábca és Répce vidéke képezte a tanítás 
tárgyát. Az egészből indult ki és úgy tért a részletekre, melyeket 
a gyermekeknek kellett kiíalálniók és így bizonyos tekintetben 
szinte önkényfelelül mutatta be a globális módszert a gyakorlat
ban. A tanítás megbeszélésénél az a nézet alakult ki, hogy a 
tanító helyesen fogfa fel a kérdés megoldását és kifogástalanul 
oldotta meg. Végül elnök a kollégának sikerült tanításáért köszö
netét mond.

A közgyűlés a f. évi egyházkerületi közgyűlésre a győri 
egházmegyéből Magyar István felpéci tanítót, a vasi közép egyház
megyéből Karner Frigyes kőszegi ig tanítót küldi ki és pedig 
egyhangúlag harminc szavazattal.

A közgyűlés a f. évi egyházmegyei közgyűlésre ugyancsak 
harminc szavazattal Krutzler János balfi tanítót küldi ki
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Elnök bemutatja az esperesi hivatal által leküldött „Egyház
megyéi iskolalátogató tanítókra vonatkozó szabályzatiról szóló 
tervezet másolatát. A közgyűlés beható eszmecsere után a terve
zetet — bár a tanítóság kívánságait nem honorálja még teljes 
mértékben — elfogadja. Csak a IV. pontra nézve az volna a javas
lata, hogy az iskolalátogató tanító az egyházmegyei tanfelügyelő 
megbízása nélkül is látogathassa az iskolákat. Köteles azonban 
ezen látogatásáról az egyházmegyei tanfelügyelőnek, illetve al- 
esperesnek jelentést tenni

A IV. pont tehát eszerint igy volna fogalmazandó : „Az iskola- 
látogató tanító a rendes iskolalátogatásokon kívül egyedül is meg
látogathatja az iskolákat. Köteles azonban eiről az egyházmegyei 
tanfelügyelőnek jelentést fenni “

Elnök bemutatja az esperes úr által megküldött „Evangéli
kus szellemű nevelés és tanítás az állami tanterv keretében“ 
cimü püspöki átirat másolatát. A közgyűlés a tervezetet tudomá
sul veszi. Szükségesnek tartaná azonban az evang. iskolák ré
szére olyan részletes ianíerv, illetve utasítás készítését, amilyent 
a r. kath. egyház adott ki iskolái részére, vagy amilyent Dr. Szigety 
írt a középiskolák részére.

A közgyűlés azután Weber Samu korelnöksége alatt újból 
egyhangúlag a régi tisztikart választja meg. Eszerint elnök Graf 
Samu, alelnök Purt Gyula, főjegyző Kiss József, aljegyző Krutzler 
János, pénztáros Eisele Frigyes, ellenőr Weber Samu, választ
mányi tagok: Ulreich Gyula, Neubauer János, Neubauer Károly 
és Kindler Mihály.

Graf Samu újra megválasztott elnök úgy a maga, mint a tiszti
kar és a választmány nevében megköszöni a közgyűlés bizalmát 
és megígéri, hogy a legjobb tehetségük szerint fogják szolgálni 
az egyesületet.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a tagok megjelené
sét és a gyűlést bezárja. ________

Tanítói továbbképző tanfolyam.
Jú lius hó 24-én é rt véget azon két hetes tanfolyam , am elyet a 

kultuszm iniszter rendezett a  kisebbségi iskolák tanítói szám ára és 
am elynek a főtárgyai a következők voltak:

1. A  nem zeti kisebbségre vonatkozó törvényes intézkedések.
2. Az új népiskolai tan tervnek  és az A-, B-, C -típ u sú ' iskolák 

tan tervének  ism ertetése.
3. Az olvasm ánytárgyalás m ódszere különös tek in tette l a kü lön

böző típusú  iskolákra.
E lőadó: Váradi József,  a budapesti tanítóképző in tézet tanára ,
4. M in tatan ítások  az olvasm ány tárgyalás és költem énytárgyalás 

köréből.
T arto tta : vitéz Losonci G y ö r g y ,  a ba ja i állam i tanítóképző in tézet 

gyakorló iskolájának  vezetője.
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5. A  beszéd- és értelem gyakorlatok és a fogalm azástanítás m ód
szere, különös tek in te tte l a különböző típusú  iskolákra.

E lőadó: B a r c s a i  J ó z s e f ,  a  b a ja i állam i tanítóképző intézet tan á ra . 
) 6. M íntatan ítások  a  beszéd- és értelem gyakorlatok és a fogal
m azástan ítás köréből.

T arto tta : N e u b a u e r  J á n o s ,  a  soproni evang. népiskola tan ító ja ,
7. Bevezetés a hazai ném etség történetébe és néprajzába,
8. A  ném et irodalom  főkorszakai.
Előadó: Dr. S c h m i d t  H e n r i k ,  a szegedi egyetem  rendes tan ára .
9. Ném et nyelvhelyességi gyakorlatok.
E lőadó: G r u n d  H e n r i k ,  heidelbergi egyetem i tanársegéd.
10. A  ném et nyelvtan  és helyesírás főbb kérdései.
11. A  m agyar nyelvtanítás m ódszere a nem m agyar tannyelvű 

iskolában.
E lőadó: L u x  G y u l a ,  a budapesti tanítóképző in tézet igazgatója.
A  tanfolyam nak 70 hallgató ja  volt, C sonkam agyarország m inden 

vidékéről (köztük 18 evangélikus), kik mind ném etajkú községekben 
működnek. És hogy a m agyar nem zet m ilyen messzem enő liberaliz
m ussal türelm es az itteni nem zetiségekkel szemben, misem bizonyítja 
fényesebben, m int épen ez a tanfolyam , am ikor az állam hatalom  nagy 
áldozatok árán  is lehetővé k ívánja tenni azt, hogy a m agyar tan í
tóságnak azon része, mely ném etajkú  községekben működik, alkalm at 
ta lá ljon  a rra , hogy a  ném et nyelvben m agát tökéletesítse és ezálta l 
a ném et nyelvet intenzívebben tan íthassa. Ez nem Trianon á lta l rá n k 
ok tro já lt kényszerűség, hanem  az a régi előkelő nagylelkűség idegen
ajkú  honfitársainkkal szemben, am elyet a törvények és rendeletek  
egész légiója bizonyít. Lapozzuk csak végig ezeket a  mi ellenségeink 
szem eláttára  és lá ttassuk  meg velők, milyen nyelvi jogokat biztosí
to ttunk  mi ezekben m ár nagyon régtől fogva. H iába m inden rossz
indulatú  h a d já ra t ellenségeink részéről, am ely te leord ítan i szeretné 
a világot azzal, hogy mi a mi nem zetiségeinket elnyom tuk. K érdezzék 
csak meg a tanfolyam  ném etországi e lőadóját, G rund H enriket, az 
m ajd  megismétli azon őszinte vallom ását, amit elő ttünk te tt és am ely 
azt m ondja: M agyarország az a ritka kivétel, ahol az őshazából ki
vándorolt ném etség im m áron évszázadokon á t m eg tarto tta  eredeti 
nyelvét, vallását, szokásait stb. Ezzel szemben m ásországokról az t 
tap aszta lják , hogy az odaszakad t nyelvtestvéreiket siettek m agukba 
olvasztani, nem csak érzésben, de nyelvben is. H ány olyan ország 
van, ahol a ném etség m ár régen úgy beleolvadt nyelvileg is annak 
a népnek a közösségébe, hogy még a nyom a is elveszett.

Mi m agyarok csak egyet óhajtunk: legyenek a mi ném etjeink 
szívben, érzésben m agyarok és igyekezzenek anyanyelvűk m ellett 
lassan, fokozatosan e lsa já títan i a m agyar nyelvet is, elsősorban az 
ő érdekükben. Ehhez pedig joga van ennek a H azának, Aki ennek 
a H azának a kenyerét eszi, itt él, testvéri közösséget és jogegyenlő
séget élvez, legalább az állam  nyelvét igyekezzék elsajá títan i, hogy 
ezáltal is m egkönnyítse annak fennm aradását és előhaladását. Tér-
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mészetesen nem máról holnapra! Idővel! Csak igyekezetei és jóaka
ratot óhajtunk látni.

A  baja i továbbképző tanfolyam nak egyik főcélja éppen az volt, 
m egtanítani a  hallgatóságot arra , m iképen kell a ném etajkú növen
dékeket anyanyelvükön úgy oktatni, hogy azok szívben, érzésben, de 
idővel nyelvben is igazán öntudatosan hazafias, m agyar á llam pol
gárokká nevelődjenek. A  tanfolyam nak egyik m ásik főcélja pedig az 
új tan tervnek  ebben a szellem ben való m egism erése és ennek a m a
gasztos célnak a szolgálatba való á llítá sa  volt.

A  tanfolyam  egész előadói kara  h ivatásának  m agaslatán  állva, 
kiváló pedagógus és elsőrangú szakem bereknek bizonyúlt. Különös 
érdekességet és nagy értéket je len tettek  a gyakorlati m intatanítások, 
m elyeket vitéz Losonci G yörgy és N eubauer Ján o s m in tatan ítók  m u
ta ttak  be. Losonci Gy. a bajai gyakorló és a budapesti nyaraló  gyer
m ekeket használta  fel arra, hogy az olvasm ánytárgyalás és kö lte 
m énytárgyalás köréből néhány m intát adjon. N eubauer J . pedig a 
naponként C sátaljáró i behozott idegen, falusi ném et iskolásokkal 
m utato tt be szebbnél-szebb m in tatan ításokat a beszéd- és é rte lem 
gyakorlatok és fogalm azástanítás köréből. N eubauer János az ő ta 
nításaival igazán m intaszerűt produkált, m agával ragad ta  az  egész 
hallgatóságot és b izonyára sok lelkes hívőt szerzett a m unkaiskola 
eszm éjének.

A nagy forróságtól sokat szenvedő hallgatóságnak és előadói 
karnak  több kellem es ünnepi alkalom ban is része volt. így július 
13-án az egész tanfolyam  egy igen jól sikerült k irándu lást te tt a 
szom szédos B átaszékre, ahol a községi elö ljáróság dalárdaünnepéllye l 
és m űkedvelői előadással szórakozta tta  őket.

Július hó 22-én az egész tanfolyam az esti harangszónál impo
záns menetben kivonult a temetőbe, ahol a Hősök Sírjánál Griesz- 
haber Endre Henrik majosi igazgató-tanító megható emlékbeszéd kí
séretében megkoszorúzta az emlékművet.

23- án kedélyes búcsúlakom án K nábel Vilmos bonyhádi igazgató- 
tan ító  lendületes szép beszédben ünnepelte az egész előadói kart, 
W ölfel József és vitéz V ára lja i Ján o s a tanfolyam  vezetőségét, 
Schm idt H enrik dr. a hölgyeket, Szilágyi János a m agyar oktatókat, 
Lux G yula tanfolyam vezető igazgató a hallgatókat, G rund H enrik 
pedig a m agyar-ném et testvéri kapcso lato t éltették .

24- én az utolsó e lőadások  befejeztével Lux G yula igazgató meg
ható szavakkal búcsúzott a tanfolyam tól, kifejezést adva őszinte meg
elégedésének és igaz öröm ének afölött, hogy a hallgatóság napi 
7 órán á t ebben a tikkasztó  hőségben olyan k itartó  figyelemmel és 
szin te ritka  m egértéssel h a llg a tta  az előadásokat,

A hallgatóság rószéről Grieszhaber Endre Henrik mondott 
őszinte hálás szívvel köszönetét Lux Gyula igazgatónak és az egész 
tanári karnak önzetlen, odaadó fáradozásáért, mire a tanfolyam lel
kesen ünnepelte Magyarország kormányzóját és kultuszminiszterét.

A bizonyítványok kiosztása után a résztvevők meghatottan vettek
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búcsút egym ástól és a vonathoz siettek, hogy mielőbb hazaérjenek  és 
láthassák, mi ú jság  odahaza az eklézsiában.

Á ltalában  véve a tanfolyam  mindvégig igen magas nívójú volt, 
úgy hogy az előadók és hallgatók egyaránt a  legnagyobb m értékben 
meg voltak  elégedve az eredm énnyel.

Kapi Béla püspök a soproni evang. 
népiskolában.

F ele jthe te len  ünnepnapjai voltak a soproni evang. gyülekezetnek 
június 8-tól 12-ig. K api B éla a dunántúli evang. egyházkerület püs
pöke hivatalos egyház- és iskolavizsgálatot ú. n. canonica visitatiót 
ta rto tt ez ősi gyülekezetben, A  püspök úr soproni canonica visitatióra 
szánt időnek egy jelentékeny részét a népiskolának szentelte.

Szombaton, június 8-án délu tán  4 óra u tán  érkezett a püspök 
úr Sopronba. Az állom áson Sopronvárm egye és Sopron szab- kir. 
város főispánja, az alispán, a polgárm ester, a soproni és a vidéki 
evang. gyülekezetek lelkészi és tanítói k ara  és presbyterium a és sok 
száz főre rugó néptöm eg fogadta. A város nevében T hurner M ihály dr. 
polgárm ester, az egyházmegye nevében Scholtz Ödön esperes, a sop
roni evang. egyházközség nevében Strá'ner G yula dr. h. felügyelő 
fogadta.

Az állom ásról a püspök úr a fogad ta tására  kivonult világi és 
egyházi m éltóságokkal nagy néptömeg keretében a tem plom ba vonult, 
ahol im ádkozott és á ldást mondott.

Eközben a népiskola tágas udvarán  felvonult a népiskolai tanuló- 
ifjúság te ljes szám ban. Ehhez csatlakozott a helybeli középiskolák 
evang. tanulóifjúsága, úgyhogy körülbelül 1500 tanuló és ezek mögött 
a hívek nagy tömege várta  a püspök urat. (A soproni evang. népis
kolába a folyó tanévre 1370 tanuló iratkozott be és pedig 1059 m in
dennapos és 311 ism étlő tanköteles.1 A  m indennapi iskola tanulói 
osztálytanítóik vezetése a la tt osztályonként zászlókkal és felírásos 
táb lákkal vonultak fel és két hatalm as oszlopban álltak  fel az iskola- 
épület főfrontja előtt. A  fiúk gom blyukjában fehér m argaréta, a 
a leányok, fején fehér koszorú volt. Az épületet K indler M ihály 
tanító  vezetése a la tt működő rendezőbizottság zászlókkal, g irlan 
dokkal és virágokkal Ízlésesen feld íszítette . A  főbejárat előtt á llo tt 
a  fenyőgalyakkal és cserfagirlandokkal diszített tribün. Itt foglalt 
helyet a püspök úr kíséretével, midőn a tem plom ból fehér ruhás 
leányok és cserkészek sorfala között az iskola elé vonult.

Mikor püspök úr, kit az udvar bejárójánál Graf Samu igazgató 
fogadott, nagyszámú kíséretével az emelvényen helyet foglalt, a gyer
meksereg Amminger Kálmán tanító vezetése alatt elénekelte a Hiszek
egyet. Ennek elhangzása után Graf Samu igazgató Kiss József és 
Eisele Frigyes tanítóktól kísérve a pódium elé lépett és a főpásztort 
a következő beszéddel üdvözölte:
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Főtisztelendő és méltóságos Püspök Úr!
A soproni evang, népiskola tan ító testü le te  és tanulóifjúsága 

nevében m ély tisztelettel és meleg szeretettel üdvözlöm  M éltóságodat 
itt az ősrégi soproni evang. gyülekezet vetem ényes k ertjének  k ü 
szöbén. Itt, e vetem ényes kert küszöbén fogadja M éltóságod hódoló 
tisztelettel ennek a kertnek  20 kertésze, a gyülekezet 20 tan ító ja  és 
a gondozásunkra bízott 1059 m indennapos és 311 ism étlőtanköteles 
tanuló ja . K eretet ad a gyerm ekek e népiskolai csoportjának  a  helybeli 
középiskolák evang. tanulóifjúsága,

1370 népiskolás gyermek! G yülekezetünk drága kincse, re 
ménysége, jövőjének záloga, éle terejének  és é le tak arásán ak  bizo
nyítéka.

I tt lá tja  M éltóságod a jövő Sopronnak evang. gyülekezetét, m ely 
— mint ahogy ez a m últban volt — hisszük, hogy a jövőben is a  
város ku ltúrális és gazdasági életének határozo tt jelleget fog kö l
csönözni, m ert a  város jövő polgárainak körülbelül egyharm ada áll 
itt M éltóságod előtt,

1370 népiskolás gyermek! A  mi feladatunk  ennek a rideg szám 
nak ta rta lm at, életet, értéket éá súly t' adni. E gyülekezet tanító inak 
kötelessége ennek az 1370 tanuló jövőjének és ezzel egyszersm ind 
ennek a gyülekezetnek és nem kis részben e város jövőjének megvetni 
az a lap já t. Hogy ezen m unkában m ilyen elvek vezéreljenek, azt nem 
csak az álta lánosan  elfogadott pedagógiai axióm ák és nem csak a 
tan terv  u tasítása i határozzák  meg, hanem  ennek az ősi városnak, 
ennek az ősrégi gyülekezetnek m ú ltja  és a m últból ránk  m arad t 
ragyogó példák, rég le tűn t századok polgárainak erényei, m elyek 
követendő pé ldakén t szem ünk elő tt lebegnek.

A z első példa  m ely szem ünk elő tt lebeg az, hogy Sopron mindig 
a k u ltú ra  városa volt. A m eddig a statisztika visszanyúlik a rég elm últ 
időkre, egészen a mai napig nincs és nem is volt város M agyar- 
Országon, ahol aránylag  oly kevés az irni és olvasni nem tudók száma, 
m int itt  Sopronban.

P é ld á t ad tak  nekünk továbbá a m últ századok polgárai a h it
hűségben, vallásuk  szeretetében  és vallásukhoz való tö rhetetlen  r a 
gaszkodásukban.

Példát adtak azonban a vallási és faji türelmességben is, mert 
az itt lefolyt üldözések mindig csak külső behatásnak következményei 
voltak. A  város polgárai, evangélikusok és katholikusok, magyarok 
és németek mindig a legnagyobb békességben éltek egymás mellett, 
sőt egy és ugyanazon templomban imádták Istenüket.

Végül példát adtak nekünk e város polgárai nemcsak a múlt
ban, hanem a jelenben is a hazaszeretetben és a haza iránti hűség 
gyakorlásában és ezért kiérdemelték a civitas fidelissima nevet.

Ez a négy jelszó: a kultúra és-a haza szeretete, a hithűség, val
lási és faji türelmesség vezérel minket ma is — mint egykor elő
deinket — az ifjúság nevelésében és tanításában.
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Tudjuk, hogy Méltóságod, mint ennek a városnak a szülöttje, 
ugyanezen elvekben nevelkedett és ugyanezen elveket hirdeti.

Ez a tudat, valamint az a körülmény, hogy Méltóságod már szü
letésénél fogva is közel áll az iskolához és annak munkásaihoz, nö
veli csak tiszteletünket és szeretetünket Méltóságod személye iránt 
és azért kétszeres tisztelettel, bizalommal és szeretettel fogadjuk és 
köszöntjük Méltóságodat tanítók és gyermekek egyaránat.

Isten hozta körünkbe!
Graf Samu igazgató ezen üdvözlő szavai után a tanulóifjúság ne

vében Asbóth Karolina IV. oszt. tanuló virágcsokrot nyújtott át a 
főpásztornak és Kiss József tanító által irt alábbi kedves köszöntővel 
üdvözölte a püspök urat:

Szeretett Főpásztorunk!
Istennek legyen hála és dicsőség, hogy felvirrasztotta ránk a mai 

szép és örömteljes ünnepet. Kimondhatatlan a mi szivünk boldog
sága, mert ma szemben láthatjuk azt, akit hitünk és lelki életünk 
vezéréül rendelt az isteni gondviselés.

Eljött hozzánk, mint dicsőséges vezér, hogy kicsiny hivei seregén 
komoly szemlét tartson, hogy jövőbe néző éles tekintettel megvizs
gálja lelki fegyvereinket, az élet harcára való felkészültségünket.

Eljött mint a gondos kertész legszebb, legdrágább virágai közé, 
hogy gyönyörködtesse nemes szivét jóságot és szeretetet sugárzó 
tekintetét azok csodás színpompájában.

Eljött, mint jóságos szerető atya gyermekei közé, hogy lehajolva 
hozzánk jobban hallhassa sziveink dobogását s láthassa örömtől fénylő 
szemeink tiszta ragyogását. Amidőn kis társaim ártatlan, gyermeki 
szeretetének és hódoló tiszteletének jeléül e virágot átnyújtom, buzgó 
imában kérjük a jóságos Istent, áldja meg jövetelét, áldja meg mun
káját, áldja meg drága életét.

Mi pedig Ígérjük, hogy látogatásának kedves emlékét sziveinkbe 
zárjuk, s gyermeki kötelességeinket híven és lelkiismeretesen telje
sítve, buzgó és mindhalálig hűséges gyermekei maradunk szeretett 
egyházunknak és édes magyar hazánknak!

Isten hozta!
Az értelmesen és természetes hangon elmondott gyermeki kö

szöntő annyira meghatotta a püspök urat, hogy elérzékenyülve ma
gához ölelte a gyermeket és arcon csókolta.

Azután szép, magasszárnyalású és mégis a gyermekek felfogó
képességeihez mért beszédben köszönetét mondott a tanítótestületnek 
s a tanulóifjúságnak a fogadtatásért, melyet nagyon szépnek, és ked
vesnek gondolt, de arra nem számított, hogy olyan közvetlen, megható 
és impozáns legyen, ő  úgy érzi, hogy ez a feledhetetlen látvány, mit 
ez a hatalmas gyermeksereg nyújt, ez a meleg, közvetlen fogadtatás 
kitörölhetetlen emlékképen fog szivében tovább élni.

Beszéde végén arra buzdította a tanítói kart és a tanulóifjúságot, 
hogy az igazgató által említett ragyogó példákat, melyeket ezen 
ősrégi város és gyülekezet szolgáltat, további működésükben és életük 
további folyásában is mindig tartsák szemük előtt.
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A beszéd elhangzása után egy száztagú gyermekkar Amminger 
Kálmán tanító vezetése alatt kart adott elő, majd az egész gyermek
sereg elénekelte a Himnuszt. Végül az egész tanulóifjúság tanítóik 
vezetése alatt hármas sorokban elvonult a püspök úr előtt. Az elvo
nulás alatt az ifjúsági egyesületi harsonakar Mühl Alfréd tanító 
vezetése alatt korálokat játszott.

Másnap (vasárnap) reggel a száztagú gyermekkar a püspök úr 
ablaka alatt három szólamú karokat adott elő, melyek szintén meg
nyerték a püspök úr tetszését.

Június 10-én, 11-én és 12-én délelő tt 9-től 12-ig a püspök ú r 
m eglátogatta  a népiskola 20 osztályát. Úgy az iskolában uralkodó 
szellem  és fegyelem, valam int a  tanító i k a r m ódszeres e ljá rá sa  és 
az egyes osztályokban elért eredm ény te ljes m értékben k ie lég íte tték  
a püspök urat, ki a június hó 12-én ta r to tt értekezleten , am elyre az 
egyházközségi elnökség, az egyes bizottságok elnökei és az iskola 
igazgatója voltak hivatalosak, ennek szép szavakban kifejezést ad o tt 
és m egbízta az igazgtót, hogy ezt a testü le t tag jaival is közölje.

A déli ill. délutáni órákban a püspök úr megtekintette a szertá
rakat, a könyvtárt, igazgatói irodát és az iskolakertet, mely utóbbiban 
Kindler Mihály tanító, az iskolakert vezetője kalauzolta, A soproni 
népiskola ezen legújabb intézménye szintén teljes mértékben meg
nyerte a püspök úr tetszését.

Június 13-án délelő tt fél 9 órakor H ark ára  u tazo tt a püspök úr. 
Ez alkalom m al újból kivonult az egész tanulóifjúság és a  tem plom  
e lő tt és az iskolaudvaron helyezkedett el. M ikor a püspök ú r a  
gyerm ekek sűrű sorfalai között á tvonult k íséretével az iskolaudvaron, 
a  gyerm eksereg harsány  éljenzéssel, virághintéssel és kalaplengetéssel 
búcsúzott szeretett főpásztorátó l.

Falufejlesztés tanító nélkül.
Fontos tanácskozások folytak Miskolc városában, a városok 

és falvak emeléséről. Beszéltek a kulturális és gazdasági élet 
decentralizálásáról, hallottunk nagyszerű programokat. Hangzot
tak szép, gyönyörű, régi és új jelszavak. Ezekre a tanácskozá
sokra meghívtak mindenkit, akinek szava van a faluhoz, hacsak 
a megyeházáról vagy a minisztériumból is dirigálja a falut, de 
annak lélektanát nem is ismeri. Mondom jelen volt ott sok úr, 
csak a tanítóság képviselete hiányzott. Falufejlesztés tanító nél
kül, humoros erőlködés a kultúrában.

Akinek csak egy parányi fogalma van arról, hogy a falusi 
nép a lelkén keresztül látja az egész világot, gondolatainak az 
ad táplálékot, az tudni fogja, hogy minden a nép lelkének isme-
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jörétöl, irányítójától függ. Ki foglalkozik legtöbbet a néppel ? A 
tanító! (Hangsúlyozom a „foglalkozik“ szót és nem az ,.érintke
zik“^ . )  Bizonyára a falufejlesztési tanácskozásokon tudtak volna 
hasznos tanácsokkal szolgálni a tanítóság képviselői is. Értékes 
közreműködésükkel előbbre vitték volna azt a rég óhajtott kér
dést, hogyan lehetne a falú színvonalát emelni a városéhoz.

A közigazgatási főtisztviselők nagy része a falut nem is is
meri. Eltekintve attól, hogy a szokásos hivatali vizsgálatok alkal
mával figyelmüket az akták kötik le, még hozzájárul sok esetben, 
hogy ez a szó „falú“ ügy hat rájuk, mint valami unalmas maradi 
dolog, s sietnek vissza a városba.

Persze a nem ismerésből születnek a képtelenebbnél képte
lenebb rendeletek, amiket aztán végre sem lehet hajtani; külön
ben falvak jutnának koldusbotra.

Még kulturális kérdésekben sem kérik ki a tanító hasznos 
véleményét s adnak parancsokat, amikből csak torzó származ- 
hatik.

Tanácskozással még nem lehet falut fejleszteni, különösen 
nem akkor, ha a falú hivatott kulturális vezetőjét, a tanítót még
sem hallgatják.

Ne gondolják egyesek, hogy amit kiagyalnak azt a tanító 
parancsszóra csinálja.

Ha már közkatonának is tartanak bennünket, vegyék tudo
másul, hogy a sarzsink a szívünkön van, melynek ezren és ezren 
tisztelegnek azok, akik méltányolni tudják munkánkat.

F a lu fe jle s z té s  ta n ító  n é lk ü l a n n y i, m in t a z  em ber é le t n é lk ü l
*

A fa éneke
Fa vagyok, testem egy röghöz van kötve,
Magzataimban mehetek tova,
S mégis panaszom az élet ellen nincs 
Az én sorsom mégsem mostoha.
Hogyha az orkán zúg felettem sebesen,
Lágy szellő is érint, simogat kedvesen,
Hogyha mégis szaggat, mégis sebez talán,
Durva csizmák sarka rugásinak nyomán,
Szeszélyes emberek lombjaim ha tépik.
Szép virág magzatom illatáért vérzik,
Jön a szomjat szülő iszonyú szárazság 
Bennem is van hiúság, bennem is akarás.
Jön szenvedés, bánat jön a kin és keserv,
A földi életben ezernyi baj lever,
Felettem az Idő suhan, repül tova
És mégsem mondom azt, hogy sorsom mostoha!

P á t e r  J e n ő .



Evangélikus iskolai használatra engedé
lyezett tankönyvek:

1. T o ln a y  P á l:  T a n ítá s i  te rv e ze te k  a  g a z d a s á g i  é s  te rm é sze ti  
ism ere tek  k ö réb ő l a III. oszt. számára. 2. T a n ítá s i te rv e ze te k  a IV. 
osztály számára. 3 P . 3. E re d m é n y tá r  a ta n í tá s i  te rv e ze te k h e z .  
IV. o. 90 fill. 4. Ugyanaz a III. o. 90 f il l . 5. S e g é d k ö n y v  a te rm é 
s z e tr a jz  ta n ítá s á h o z . HL—IV. o. P 2 0  P . 6. G a zd a sá g ta n , te r m é s z e t
ra jz■, h á z ta r tá s  é s  e g é szsé g ta n , (Ismétlőiskolák részére is nagyon 
alkalmas olvasó és tankönyv) V—VI oszt. 2 P. 7. Ennek rövid 
foglalata, mint önálló tankönyv is jól felhasználható V.—VI. oszt. 
számára. 50 fillér.

Az 1, 2, 3., 4., 5. sorszámú könyvek, továbbá a 6. sorszám 
alatt jelzett könyvnek egészségtani része szerző önkéntes ado
mánya folytán az O rszá g o s  E v a n g é lik u s  T a n ító e g y e sü le t tu la jd o 
n á t k ép ez ik . Ajánljuk ezen könyveket evang. kartársaink figyel
mébe. A tanítási tervezeteket mindegyik iskola megrendelheti a 
könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére (T o ln a y  P á l, Nyíregyháza, 
Kölcsey-utca 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K is z e ly  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők!

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K is z e ly  J á n o s  és 
M o ln á r Im re  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e ly  J á n o s : B ib lia i tö rtén e tek . I.—II. oszt. számára 80  f i l l é r ; 
a III.—IV. oszt. számára 1 P .

M o ln á r  Im re :  E g y h á z tö r té n e t. 1 P.
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TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE

Felelős szerkesztő és kiadó :

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.
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Előfizetési á r a : egész évre 10, félévre 5 pengő
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A katonaság a nemzetnevelés 
szolgálatában.

Irta: Tolnay Pál.

A  statisztika pontosan k im utatja , hogy az ifjúságnak csak n a 
gyon kicsi százaléka fo ly ta tja  tovább tanulm ányait. A  nagy többség, 
m iután  félig vagy te ljesen  jól vagy rosszul elvégezte az elemi iskolát, 
k ilép az életbe s nem tanul tovább. H am arosan lerázza m agáról az 
iskola po rá t s m ajd  felejtve az iskolai fegyelmet, sokszor bizony k e l
lem etlen hatással van környezetére, m ert még lelkileg é re tlen  arra , 
hogy korán  élvezett szabadságával okosan élni tudjon. A z ifjúság 
féktelen hányi-vetiségét nem egy esetben elősegíti korunknak álhu
m anizm usa is. A  gyengéd figyelm eztetések, jóakara té  atyai intések 
ugyanis nem mindig célravezetők. H ány meg hány apa és édesanya 
panaszkodik  naplopó, engedetlen  gyerm ekére, aki ahelyett, hogy szor
galm ával, józan életével és figyelmességével m egaranyozná a hideg 
sír felé lépegető szülőknek még hátra lévő  nap ja it, inkább tudatosan, 
vagy akara tlanu l is, a rra  törekszik, hogy m élyen m egkeserítse azoknak 
életét, akik annyi rem énységgel és meleg szeretettel ölelték rossz 
ú tra  tévedt csem etéjüket . . . H álátlansággal fizetnek a jóért, azért 
az önfeláldozó szeretetért, am elynek oly gyakorta érdem telen  részesei 
voltak,

A  m últban is voltak ,,falu rosszai“, akik rémei voltak nem csak 
községüknek, hanem  az egész környéknek. De egy szép napon vége 
szakadt a hetykélkedésnek, a duhaj életnek . , . Besorozták a legényt 
ka tonának  és vasm arokkal szoríto tták  engedelm ességre, gyökeresen 
k ioperálták  belőle a rosszra  való hajlandóságo t ugyannyira, hogy az 
eddig léha és haszontalan  terem tés lassanként á tform álódott é rz é 
sében, gondolkodásában egyaránt. A  kaszárnya tehát valóságos ne
velőintézet volt azoknak szám ára, akiket heves vérük szerte lensé
gekre sarkalt, vagy a túlságos nagy szabadság, m agukra hagyato tt
ság, ta lán  rossz társaság  hely te len  irányban  befolyásolta nevelte té
süket.

A z egyéneket átform áló vasszigort b izonyára nem a honpolgári 
nevelés szem pontjából alkalm azták, hanem  hihetőleg a közös h ad 
seregben uralkodó katonai ,,d rill“ érdekében követelték  meg, am ely 
cél elérésére szolgáló nevelő eszközök szinte a legapróbb részletekig 
paragrafusokba foglaltan á llo ttak  a  vezetőknek rendelkezésére, oly 
világosan fogalm azva és m agyarázva, hogy a fé lreértés te ljesen  k izárt 
dolog volt. Nem is volt a mi hadseregünknél fegyelm ezettebb katonai 
szervezet az egész világon, m ert annak m inden egyes tag ja  teh e t
ségéhez m érten, de mindig vonakodás nélkül híven te ljesíte tte  kö te
lességét.

Régebben az országgyűlés az á lta lános hadkötelezettség  kim on
dásával törvényesen te tte  lehetővé a katonai szo lgálatra alkalm as 
egyéneknek besorozását, fegyver a lá  való szólítását. Nem féltek

jt
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attól fiaink, sőt bo ldogtalannak érez te  m agát az, akit a sorozóbizott
ság fegyveres szolgálatra alkalm atlannak  talált- A z uniform isba való 
bú jta tás pedig m indegyik szerencsés k iválasz to ttra  nézve jótékony 
hatással veit, m ert az elb izakodottat észre térítette , a félénkeket, az 
anyám asszony katonáit bá trakká vá lto z ta tta  s m int ahogyan egyik 
to jás a másikhoz, úgy hasonlíto ttak  a katonafiúk egymáshoz, nem 
csak külső viseletűkben, hanem  érzésben, gondolkozásban, á lta láb an  
a jó katonát jellem ző erényekben. Szinte versenyre keltek  egym ással 
tisztjüknek egyetlen in tésére a század, illetve ezred  becsületéért. 
K ár, hogy még ebből a hadseregből h iányzott a nem zeti szellem, 
am elynek elbűvölő varázsa folytán egy nagy nem zeti táborba ko
vácsolhattuk  volna össze a hosszú évtizedeken, illetve évszázadokon 
keresztü l az ország határain  belül élő más anyanyelvű lakosságot.

Történelm ünk igazolása szerint dicső szabadságharcainkban le l
kes honfiakként küzdöttek  a m agyarsággal együttérző nem zetiségek. 
A  szabadságharc kibontott zászlói alá m indenkor önként felsorakoz
tak a Trianonban éhhalálra  kárhozta to tt hazafias ru tének  s Rákóczi 
kurucainak táborában  a m agyar bujdosókkal együtt ha llga tták  a bú 
san szóló tárogató hangját, bízva, rem élve egy jobb kor e ljövete lé
ben, am ely u tán  a trianoni sorompókon innen és túl ma is ,,buzgó 
im ádság epedez százezrek a jk á n “.

Nem kétséges, hogy a nem zeti szellem től á th a to tt m agyar h a d 
sereg még nagyobb eredm ényeket ért volna el a m egvívott véres ü t
közetekben, noha eme lelkesítő, ö n tu d a tra  ébresztő csodaerő nélkül 
is szinte hihetetlen  fegyvertényekre hivatkozhatunk, am elyekkel a 
m agyar hősiesség kivívta az egész világ bám ulatát. V alóban nem 
csodálkozhatunk N apoleon kijelentésén, aki, m időn az úgynevezett 
napóleoni háborúkban rész tvett m agyar katonáknak  haláltm egvető 
bátorságát m egism erte, ezt a m egjegyzést te tte :

,, A dj átok nekem a francia tüzérséget, a ném et gyalogságot és a 
m a g y a r  h u s z á r s á g o t ,  m eghódítom  velük az egész v ilágot.“

A m agyar fajban re jlő  kitűnő kvalitásokat katonai neveléssel 
helyes irányban ki lehetne fejleszteni, de épen ettől a lehetőségtől 
fosztott meg bennünket az 1920. évi június 4-én bosszút lihegő e llen 
ségeinktől reánk erőszakolt gyászos em lékű trianoni szerződés, he lye
sebben békeparancs, am ely am ellett, hogy odadob ja  le tipo rt rabszo l
gákul m agyar véreink m illióit haszontalan , k u ltu rá tlan  népeknek, o r
szágunk m egcsonkításával boldogulásunk ú tja it e lzá rja  és lassú h a l
doklásra Ítéli nem zetünket. Hogy ez a hóhérm unka annál teljesebb 
legyen, időnként jóvátétel cím én végigrabolják  az országot, elviszik 
azt a kevés értéket is, am it véletlenül m eghagytak, vagy am it azóta 
a m agyar szorgalom  gigászi küzdelm ek árán  terem tett.

G álád  szom szédaink állig fegyverkezve őrzik a könnyen szerzett 
p rédát, nekünk ellenben  a trianoni szerződés csupán csak 35.000 
főnyi toborozott hadsereg ta rtá sá t engedi meg. B éklyókba szo ríta 
nak  bennünket. T alán  hálából azért, hogy ezer éven keresztü l ü t
köző p o n tja  voltunk a nyugat felé ta rtó  vad  em bercsordáknak és
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vérünknek bőséges hu lla tásával védtük a hazai röggel együtt a nyu
gati országok népeinek békés nyugalm át. Lassan hull dogál csak a  
hályog —  a rra  P áris felé — m egrontóink szem éről, pedig a mi sze
rencsétlen  hazánk még a jövőben is ütköző pont lesz kelé’t és nyugat 
hatalm ai között. Bilincsbe vert öklünkkel esetleg nem tud juk  m ajd  
család i tűzhelyeinket eredm ényesen m egoltalm azni egy m indent le
taposó romboló á rad a tta l szemben. Pedig, ha mi elbukunk, nyugat
nak  dédelgetett, m ihaszna kedvencei, ezek a körü lö ttünk  élő vérszipó 
piócák nem  fogják m ajd  a bőkezű pártfogóikat megvédelmezni. Eme 
nációknak szótárából hiányzik a hála, vagy ha ta lán  véletlenül mégis 
használják  e szót, egészen m ásképen értelm ezik azt, m int a nemes- 
gondolkczású, lovagias m agyar nem zet, aki ám bátor ak a ra ta  ellenére 
sodródott bele a világháborúba, de e lválla lt szerepét becsülettel e l
végezte. H a volna is vétkünk, em elt fővel állhatunk  meg az igazsá
gos bíró itélőszéke előtt, m ert „m e g b ü n h ö d t e  m á r  e n é p  a  m u l t a t  s  
j ö v e n d ő t " ,

A ddig is, amíg a hadiszo lgálatba bevonhatjuk  korlátlanul a m a
gyar ifjúságot, igyekeznünk kelle tt fa junk  erősítésére, testileg és le l
kileg való nem esítéséről valam i m ódon gondoskodnunk, hogy így 
megóvhassuk a jövő generáció izom erejét az elernyedéstő l. Ezt a 
nagyszerű célt ó h a jtja  elérni az álta lános testnevelési kötelezettséget 
kimondó törvény a leventeintézm ény m egvalósításával, am elynek á l
dásos ha tásá t m áris szem lélhetjük azoknál az if jaknál, akik nem ke
resnek kibúvót a leventeszolgálat alól, — Kevés gyakorló óra  áll 
b ár a leventeoktatók rendelkezésére, egy-egy év leforgása ala tt, mégis 
nagy eredm ényt konstatálhatunk . R itka esetben találkozunk ma m ár 
olyan m edvejárású  legényekkel, m iként a m últban, am ikor még nem 
volt kötelező az ifjúság szám ára a sport. A  leventegyakorlatok a le 
gényeket mozgékonnyá és egészségesebbé teszik. Ezelőtt szabad ide
jük bűzös, pálinkagőzös, füstös lebujokban te lt el s m eggondolatla
nul szívták m agukba drága pénzen az alkohol idegromboló m érgét, 
meg a tüdővésznek az é le te rő t elsorvasztó bacillusait. M a leventézni 
m ennek a fiúk. A  gyakorló órákon szellem ileg is foglalkoztatják  őket, 
m iáltal részin t hasznos ism ereteket szereznek, részin t pedig becsület- 
érzésük is gyarapodik. Ezt a m egkezdett m unkát volna hivatva a 
nem zeti hadsereg szélesebb alapokra fektetve fo lytatni és befejezni. 
Ennek a katonai nevelésnek örvendetes eredm énye lenne egy töké
letesebb em bertípus, am ly nem zeti történelm ünk ragyogó példáin  
okulva, tanu lna  önfeláldozó hazaszeretetei, továbbá a napi foglalko
zások a la tt sok olyan ism eretet szereznének katoüafiaink, aminek a 
polgári életben is hasznát vennék.

A  trianoni békeparancs csupán csak toborozott hadsereg ta r tá 
sát engedi meg, em iatt a  honvédelem  korlá to lt létszám ú katonaság  
m ellett is horribilis összegbe kerül. H álásan  fogadhatjuk  m indazon
á lta l, hogy a kötelező sorozás nélkül is akadnak  ifjaink között o lya
nok, akik hajlandóságot m utatnak  m agukat hosszabb tartam ú hadi- 
szolgálatra elkötelezni. Csak örömmel üdvözölhetjük törvényhozó-
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sunknak legújabb határozatát, am ely elrendeli a hadfiakról való gon
doskodást. E szerint m inden becsületes katonának  a szolgálati idő 
leteltével jogos igénye lesz a  polgári életben képességeinek m egfelelő 
végleges elhelyezkedésre. Egészen bizonyos, hogy katonáink a hosszú 
szolgálat ideje a la tt derék  tisztjeik  vezetése m ellett nem csupán a 
mai had itak tika ezerféle fogásait fogják m egtanulni, hanem  egyéb tu 
dást és ügyességet is szereznek m ajd, am ellyel érdem essé válnak  arra, 
hegy annakidején  m int polgárok nyerjenek  alkalm azást.

H a csupán csak m int sporto t tekin tjük  a katonáskodást, még ez 
esetben is követelnünk kell m inden erőnkkel a békeszerződés revizió- 
ját. K itűnő iskola volt az a m últban fiaink szám ára, m ert a két, illetve 
három éves tényleges szolgálat ideje a la tt sok tap asz ta la to t gyű jtö t
tek. Az igazi érdem et katonáéknál m indig elism erték és ju ta lm azták  
is. Nem voltak  tek in tette l senkinek születésére, va llására , azért igen 
gyakran m egtörtént, hogy a zsellérfi, m int a ltiszt feljebbvalója le tt 
a gazdalegénynek, m ert ügyesebb volt nálánál. Az álta lános h a d 
kötelezettség  kim ondásával a hadsereg igazi dem okratikus íntézm ény- 
nyé vált, m ert nem m entesíte ttek  senkit sem a katonai szolgálat alól.

A  feljebbvalókkal való érin tkezés is sokkal egyszerűbb a h a d 
seregnél, m int a polgári életben, m ert kinek-kinek a ga llérján  lá tható  
ranghoz kapcsolódó úr m egszólítás a k ijáró  címzés, és ezt term észe
tesnek ta r tja  feljebbvaló és a lan tas egyaránt, mégis megvan az őszinte 
igazi tekin tély tisztelet, amit a polgári életben a k ikényszeríte tt ém ely
gős hüsszú címek dacára  hiába keresünk. De ennek jórészben m aga 
a polgári társadalom  az oka, m ert elég gyakori esetben előreto lnak 
a ranglétrán  olyan nagypipájú, de kevés dohányú egyéneket, akik leg
kevésbé sem érdem esek a felkarolásra. Ez az az em bertípus, aki le 
felé mindig goromba, felfelé pedig roppan t alázatos, K atonáéknál e l
lenben mindig az érdem et, a rá term ettséget tekintik. M ár a tisz t
jelöltek kiválogatásánál nagyon vigyáznak újabban  arra, hogy a leg
jobb előkészültséggel kerü ljenek  be a honvédtisztképző főiskolára. A  
sok száz érettség izett jelentkezőnél m egvizsgálják elsősorban a testi 
alkalm atosságot, azután  ism ételten form ális érettségi v izsgálatnak ve
tik  alá őket és csak azokat veszik fel, akik legjobban m egfelelnek 
m inden tárgyból a katonai szaktanárok kérdéseire. A  vizsgálat e red 
m énye a lap ján  nyom ban m egtörténik a jelölteknek első rangsorba 
osztása. '

A  volt közös hadsereg szervezetét alaposan  ism ertem , m ert a 
cs. és kir. gyalogezredek tarta lékos hadnagya voltam . Ism ertem  a 
hadsereget m inden erényeivel és hibáival egyben. H a némileg idegen 
organizm us volt is a közös arm ádia a nem zet testében, mégis jó n e
velő iskola volt az fiaink szám ára. K ülönben a világháború idején  ide 
is kezdett bevonulni erősen a m agyar nem zeti irányzat. Csak még 
egy-két lépés és készen á llo tt volna a m agyar nem zeti hadsereg.

A  közbejött re ttenetes m egpróbáltatások árán  m egszületett végre 
nem zeti hadseregünk, am ely pó to lhata tlan  szerve im m ár az állam 
nak  és mindig m élyebben bocsá jtja  le éltető  gyökereit a nem zet tes
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tébe. Meg kell há t ezt az organizm ust kedvelte tn i a m agyar ifjúság
gal. úgyannyira, hogy sóvárogva lessék és várják  az t a pillanatot, am i
dőn szertefoszlik a trianoni boszorkánykonyhában kotyvaszto tt méreg 
átka és m inden m agyar fiú törvényesen és szíve szerin t is kötelezett 
tag ja  lehet a nem zeti hadseregnek. Úgy legyen!

Van-e szükség a tanító magasabb kép
zettségére ?

Am ióta a tanítóság kívánságai közé felvette a m agasabb tanítói 
képzést, azóta egyes fiók Napóleonok érveket érvek után hoznak e l
lene. Leggyakoribb érv ellene a legnevetségesebb. T. i. azt m ondják, 
ha a tanító  öt esztendő a la tt nem tu d ja  m egtanulni tanítani azt, am it 
neki a VI, elemi osztályokban kötelessége lesz, akkor hiába já rja  ki 
az egyetemet. Ez a kis elszólás annyira nevetséges, hogy vele fog
lalkozni fölösleges, nem  érdem es.

Egy másik érv az, hogy m iután a  tanítónak úgyis önképzésre van 
szüksége, feleslegesek a további szem eszterek. Csakhogy az önképzés 
nagyon tág fogalom. A mai tá rsadalm i helyzetben az önképzéshez 
hiányzik sok minden, de különben is az önképzés ta r t az ön tudat kez
detétől a halálig, s nem teszi soha feleslegessé a tudományos  képzést.

A zt is em legetik elég gyakran, hogy a tanítóság m agasabb kép
zettséggel, m ind a városba fog tódulni, m ert nem lesz bolond a ta 
nyára kiülni és k iford íto tt zsebekkel dolgozni. H át ami a k iford íto tt 
zsebeket illeti, az igaz, hogy m ajd  így nem is akad tanító. Ezzel az 
érvvel csak nekünk adnak igazat. A  tanító  ma kénytelen vértanus- 
kcdni, élete nagy részét a világtól elzárva leélni. A  mai képzettsége 
is a tanítónak van olyan, s m unkateljesítm ényének értéke pedig m in
denek fölött, hogy m egérdem elné a kivételes elbánást, de ha egyetemi 
végzettséggel bír, akkor a társadalom  elő tt kirívóbb lesz a m ostoha- 
sága, akkor látn i fogják, hogy a falun élő doktor és más diplom ás 
em berek m unkájukért megfelelőbb honorárium ot kapnak.

T alán  még az a kifogás volna leghelytállóbb, hogy a tanító, ha 
gyerm ekét a tanítói p á ly á ra . neveltetné, sokkal több áldozatába ke
rülne, mint most. A  szülő azonban, ha gyermeke jövőjét alapozottabb- 
nak, jobbnak, boldogabbnak lá tja , akkor megtesz m inden tőle te lhe
tőt, hegy azt el is érhesse. H a nem így lenne, akkor nem talá lnánk  
tanítógyerm ekek között kiváló orvosokat, lelkészeket, egyetemi tan á 
rokat, b írákat és kitűnő katonatiszteket.

Az ellenzők szándéka nyilvánvaló. Csak az ellenzi, aki félti a 
m aga kicsiny darabka tekintély  pecsenyéjét, amit legtöbbször a tanító 
szerénységének tüzénél p irít meg.

Az igaz, hogy a tanító  m agasabb képzettsége sírásója lesz sok 
avult intézm énynek, am ely ku ltúránk  dicsőségére jogot ad például 
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a falu kanászának is arra , hogy felü lb írálja  a kántorképesítést adó 
professzorok kalkulásait is. De erről m ajd  máskor.

Van-e szükség a tanító  m agasabb képzettségére? — V an! 
így k ívánja  ezt az élet, a ha ladás és ez az álláspont fog győzni, 

ha a tanítóságban lesz elég k itartás.
Páter Jenő.

Sérelmeink.
Irta: Szeverényi Samu, acsai kántortanító.

Tudjuk, hegy az Országos Tanítószövetség nyilt felhívással for
dult minden tanítóegyesülethez, hogy sérelm eink orvoslása érdekében  
.folytatott küzdelm ében segítségére legyen. A  tanítóság testén  égő se
bére azért alábbiakban én is akarok rám utatni.

A  m agyar tanító  m unkája nem zetm entő és építő  munka, am inek 
az eredm ényét rögtön nem lá th a tja  meg, még a tanügyek bölcs in té
zője sem, hanem  m eglátja  és érezni fogja a jövő nem zedék.

S épen azért, m ert tudjuk, hogy a jövő N agy-M agyarország a lap 
jai a mi m unkánkra vannak lerakva, h ivatásunkat lelkiism eretesen, de 
sérelem  és anyagi gondok nélkül akarjuk  betölteni, s m int egész ta 
nítók akarjuk  a k a ted ránkat elfoglalni. E llenben önérzetünkben m eg
sértve, igazságtalan elbánás sülya a la tt nyögve, nélkülözésekkel 
küzdve, családi gondoktól b arázd á lt arccal, ta lán  tan ítan i még igen, 
de nevelni nem lehet. Az ilyen tanító  a legjobb szándéka m ellett is 
bacíllusckkal m egfertőzött, lelkileg satnya nem zedéket fog nevelni. 
M ár pedig m egcsonkított szegény m agyar hazánknak erős és önérzetes 
hazafiakra  van szüksége, hogy N agy-M agyarországot v isszahódítsuk a 
ránk  szabadíto tt barbár rablóktól, kulturfö lényünkkel és ha kell fegy
verrel is! A zért m inden sérelm ünk orvoslását kérn i hazafias kö te les
ségünk, s ha süket fülekre ta lá lunk , akkor kiabálva követelni, de ha 
ez sem elég, akkor 17.000 m agyar tanító  egyesült erejével k ierősza
kolni. (Mivel? — Szerk.) H aza és nem zet érdekében tehát a kultusz- 
korm ánynak legalább is olyan m értékben kell gondolnia tanító ira, m int 
az iskolaépületekre. S akkor a m agyar nem zet szívéből sokkal előbb 
fog fakadni hazánkat éltető  hőforrás, m int a lillafüred i hegyekből. S 
lá tn ia  kell a m agyar korm ánynak, hogy az ország tan ító ira  ford íto tt 
tőkénél hasznosabb befektetése nem lehet az állam nak.

Sérelm eink orvoslása ügyében az első fokon m ár tú lestünk, de 
— sajnos — kérelm ünk süket fülekre ta lá lt. K értünk, m ert a m agyar 
tanító  alázatos és tu d  kérni, de kunyeráln i nem tud, m ert önérzetes. 
T ehát következik a második fok: a követelés. Igazságunk tudatában , 
fá jdalm unk érzetében követelésünk olyan hangos legyen, hogy azt 
m eghallja az egész ország, s hogy m inden, h azá já t szerető m agyar 
testvérünk és tanügybarátunk  igaz ügyünket párto lja .

V annak ta lán  tanügybarátaink, akik azt kérdezik, hogy tu la jd o n 
képen mik is azok a sérelm eink? A  sok közül csak egynéhányat ak a
rok röviden ism ertetni.
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Sérelm es a m agyar tanügyre, hogy a tanító i pálya nem részesül 
kellő  védelem ben. V álasztani és kinevezni csak okleveles tan ító t le
het, s csak ilyen tan íth a t a nyilvános iskolákban. De tan ítással fog
lalkozni, ó rát adni, m inden nem pedagógus, akár bukott jogásznak is 
szabad, sőt sok helyen a tan ító t vagy a tan á rt iskolánkívüli tan ítá sá 
tól egyenesen eltiltják . A  nevelés ügyével — am ire az édesanya u tán  
elsősorban a tanító  van hivatva — még rosszabbul^ állunk. N álunk 
nevelőnők lehetnek, sőt ha tá rozo ttan  m ondhatjuk, hogy vannak is h a 
zájukból európai kö rú tra  indult francia, angol, német, olasz stb. szo
baleányok vagy kétes m últú hölgyek, am ennyiben más üzleti foglal
kozáshoz nem ju to ttak , A  kultuszm iniszter ú r figyelme erre  nem te r
jed  ki olyan m értékben, m int példáu l a kereskedelem ügyi m iniszter 
ú ré  az iparra . A rró l a  törvény gondoskodik, hogy iparigazolvány nél
kül nem csak a m űhelyben nem szabad dolgozni, de m űhelyen kívül 
sem szabad kontárkodni.

V ájjon ki vezeti az iskolát és az iskolai ügyeket? Ki felelős az 
iskola bel é le téért?  Nem a tan ító? S ha így van, akkor két-három  
tanerős iskoláknál is m iért nem neveznek ki igazgató-tanítót, m ondjuk 
100 pengő évi tisz te le td íjja l?  (Zsinati törvényeink értelm ében m inden 
három tanítós iskolánál kell igazgatót választani. — Szerk.] Vagy 
épen ez az akadálya?* Ez fokozná a tanítók  am bícióját, s az érdem es 
tan ítók  érdem ei némileg meg volnának jutalm azva úgy erkölcsileg, 
m int anyagilag is. H iszen az ellenőrzés gyakorlása amúgy is az egy
ház kezében m aradna, tehát ez nem jelentene m ást, mint a tanítói 
m unka m egbecsülését.

Ennek a fontosságát felism erte a róm .-kath.-nál például a szom 
bathely i egyházmegye, am ennyiben ott ez m ár rendszeresítve van. 
Ezzel szemben mi még nagyön messze vagyunk, csak az ,,Igazgató“ 
cím elnyerésétől is. N álunk még az „Igazgató“ cím elnyerése is 
egyenlő a m ásvilágra szóló útlevéllel. M ert nálunk legtöbb esetben 
csak két mód van az „Igazgató“ cím elnyeréséhez. Az egyik, amikor 
a nehéz m unkától összeroskadva halálos ágyunkon tün tetnek  ki vele; 
vagy pedig az Isten tő l nyert kiváltságos ajándék  elnyerése esetén, 
am ikor valaki legalább egy félszázadig m űködhetett és nyugalom ba 
vonul.

Nálunk most vajúd ik  az a kérdés, hogy az értéküket vesztett 
vizsgákon tanító-szakcenzor is legyen. A  mai vizsgarendszernek déd
apáink  idejében még volt értéke, m ert abban az időben azt a  módot, 
ahogyan a nem képesíte tt tanító  a valláson kívül lévő tárgyakat ta 
n íto tta  s e m ódszer eredm ényét, az ilyen tan ítónál feltétlenül p ed a 
gógiailag is képzettebb lelkészdékán a vizsgán könnyen e llenőriz
hette . M a azonban m ár a tan ítás és nevelés nagy tudom ányának kü 
lön e célra k iképzett és képesíte tt em berei a tanítók, akik e szak
tudom ánynak m agasabb fokán állanak, m int bárki más ra jtu k  kívül, 
így minket számszerűen elbírálni és ellenőrizni csak tanító-cenzor tud. 
E rre  pedig a vizsga nem alkalm as, m ert a mai vizsgarendszerrel a 
tanítóval együtt a gyermek is vizsgázik. A  kettő  pedig nem egyeztet
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hető és nem vonható össze kétórai vizsgaidő ala tt. Ilyen kétirányú- 
vizsgán, s ilyen rövid idő a la tt csak szakember tudja elbírálni azt, 
hogy a tanító  8-—10 hónap a la tt dolgozott-e vagy sem. De, hogy m it 
és m ennyit dolgozott, ahhoz még neki is kevés az a 1— 2 órai vizsga
idő.

Vizsga helyett m egszervezendők az évközi iskolalátogatások, ki
váló tan ítóknak  szakfelügyelőkké való kinevezésével, akik, am ellett 
hogy pedagógusok, nem csak a m ódszertan t ism erik, hanem  a tan an y a
got is, s em ellett a gyerm ek lelkivilágába is belátnak . A z  iskolai év  
fejeztessék be vallásos és hazafias évzáró ünnepéllyel.

De ha mégis m egtartjuk  még ezt a beteg rendszert, úgy felté tle
nül injekcióra van szüksége, ami nem m ás, m int a tanító-cenzor rend
szeresítése, am int az több egyházm egyében m ár meg is van.

Ezek után  á tté rek  érzékenyebb tanítói sérelm einkre, kezdve az 
úgynevezett háborús éveinken,

1914, augusztus havában, szüléinktől és családunktó l keserves 
könnyekkel elbúcsúzva, végrendeletünket m egírva, indultunk  el a kín- 
szenvedés véres m ezejére. De fájdalm as könnyeink öröm könnyekké 
változtak, arcunk lelkesedéstől p iru lt ki, s szelid és gyáva em berek
ből re tten thete tlen  oroszlánokká lettünk, m ert a legnagyobb kincsün
ket, a hazánkat m entünk védeni. R ongyokkal ta k a rt testünket éhség
gel, sárba rako tt fekhellyel és csúnya élősdi férgekkel sanyargatták  
addig, amíg oda nem dobhattuk  életünket az ellenség gyilkos golyói
nak. A kik pedig az Isten  kegyelméből m egm enekültünk a halál to r
kából, nyom oorultjai és koldusai vagyunk m a is a világháborúnak.

Ennyi szenvedés u tán  hazatérve —  m ert a h azánkat becsülettel 
védtük és hazafias kötelességgel m ellünket az ellenség szuronyának 
szegeztük — , ju talom képen agyonszanáltak. Ez annyit jelent, hogy a  
háborús éveinket nem szám ították  be a fizetésünkbe és egy fizetési 
fokkal lefokoztak. így pl. én 22 tényleges évemmel és a háborúban  
szerze tt idegsokk m egm aradt nyom ával a  IX. fizetési osztály  első fo
kozatában vagyok. Szem fényvesztésként a háborús éveink dup lán  
szám ítanak a nyugdíjba. Szem fényvesztés ez azért, m ert pé ldának  
véve m agam at, m a a V III. fizetési osztály  harm adik  fokozatában kel
lene lennem  3060 pengő fizetéssel, am inek m egfelelő nyugd íja  a h á 
borús dupla évek nélkül 22 évi szolgálatom  m ellett 1958 pengő 40 fik 
Tényleg pedig a IX, fizetési osztály  első fokozatában a fizetésem  2760 
pengő, am inek megfelelő nyugdíja  a háborús éveim dup lán  való be
szám ításával 2042 pengő 40 fillér. T ehát m iként vagyok kárpó to lva  
a dupla  háborús éveimmel, hogyha nyugdíjigényem  84 pengővel több, 
de a fizetésem  300 pengővel kevesebb?

Még sérelm esebben bán tak  el azokkal a tanítókkal, akik 1914- 
ben képesítőztek és be k e lle tt vonulniok a h aza  védelm ére. Ezeknek 
a háborús éveiket még a nyugdíjba sem szám ították  be, am ennyiben 
bevonulásukkor még á llásban  nem  voltak, önhibájukon kívül. Ezek
kel szem ben azok a k a rtá rsak  le ttek  m egjutalm azva és előnybe k e
rü ltek , akik valam i oknál fogva, vagy véletlen  folytán, nem  vettek
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rész t a világháborúban. Istenem ! H át tehetünk mi arról, hogy h á 
ború volt? Tehetünk mi arról, hogy az Isten  tíz parancso latából nyol
ca t meg kelle tt tagadnunk, öt éven á t?  Tehetünk mi arról, hogy a  
világ annyira m egvadult, hogy a törökök fel-, a belgák le jö ttek  G alicia 
sártengerébe gyilkolni egym ást? Vagy a tanítók  csinálták  a háború t?  
Vagy ta lán  ott is nem a hazánka t szolgáltuk becsülettel és hűséggel? 
Vagy kevés tan ító  hősi halo ttunk  volt? És m ert nem sikerült ott m eg
halnunk, há t azért bűnhődnünk kell?  Aki a haza hőseivel így akar 
elbánni, az az „Igazság“ szent szavát ne vegye bűnös a jkára .

További sérelm ünk az, hogy az állam korm ányzat az állam i ta n í
tók részére m egállap íto tt ugyan havi 7 pengő 20 fillér hadipótlékot, 
de a nem  állam iaknak csak nagy kegyesen m egengedte a  hadipótlék  
szégyenösszegét felvenni, ha az isko lafenntartó  szíves volt azt m eg
adni. Iskolafenntartó ink  99 százaléka pedig az t m ondja: fizesse az 
állam . Hogy az állam nak vagy az iskolafenntartónak van-e igaza, ah 
hoz semmi közünk. A nnyi azonban bizonyos, hogy mi is ott voltunk, 
ahol állam i kartársa ink , s mi is voltunk olyan hősök, mint ők, tehát 
ez az alam izsna m inket is megillet. Sérelmes, hogy az állam különb
séget tesz tanító és tanító között. F á jó  és kissé arcpirító  is, hogy az 
iskolafenntartó  tan ító ja  had ifáradságát és vérá ldozatát, m elyet érte 
és h azá jáért hozott, addig sem h a jlandó  ju talm azni vagy előlegezni 
7 pengő 20 fillérrel, amíg az állam m al nem tisztázza azon v itá já t, 
hogy vájjon  a haza hősének ki az adósa?

A  reform átusoknál és a katholikusoknál vannak egyházmegyék, 
am elyektől p é ld á t vehetnének a mi iskolafenntartó ink is. P éldául a 
váci egyházmegye az iskolafenntartókkal kifizetteti a hadipótlékot, 
hogy tanítói ezen sérelm ét orvosolja,

A  másik pótlékos sérelm ünk a családipótlék. Ebben ta lán  viri
lista  vagyok, de őszintén bevallom, hogy nem  tudom, m iért kapok ezen 
a  címen fejenként havi 13 pengő 60 fillért. T alán  azért, hogy ebből 
neveljem  gyerm ekeim et? K özépiskolával bíró helyeken működő tisz t
viselők ta lán -ta lán  ezzel is meg vannak  elégedve, m ert legalább az 
írószerek és tankönyvek á rá t tu d ják  belőle fedezni. Az a vidéki tisz t
viselő, vagy tanító  azonban, akinek fizetnie kell kosztot, lakást, m o
sa tást stb., vájjon  m ire fo rd ítja  a 13 pengő 60 fillért?  Vagy ta lán  a 13 
pengő 60 fil.-rel honorálva vagyunk azért, hogy az egykerendszer ellen 
küzdünk és p ropagandát fejtünk ki? A rra  is nagyon sovány jutalom  
az ilyen összeg. M éltányos volna ellenben, ha m inden gyermek után  
em elkedne a családipótlék  összege bizonyos kulcs szerint. S amíg a 
családipótlék  ilyen form ában m egoldást nem nyer, s amíg többgyer
mekes apákat az állam  nem segélyezi, addig senkinek sincs joga az 
egyke ellen szót emelni.

Sérelm eink két legsúlyosabb p on tjá t u to ljá ra  hagytam  s ez a 
kántorügy és a javadalm i jegyzőkönyv ügye.

A kántorügy az, hogy az 1923, évi XXXII. t.-c. 13. §-a a lap ján  
kántori fizetésünket b e tud ják  a tanítóiba, ami annyit jelent, hogy egy 
fizetésért két munkát kell végeznünk.  V ájjon  a kántorság nem külön
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m unka-e? És iskolán kívül kell-e azt elvégeznünk, pihenési időnket 
feláldozva? T ehát nem  m ellékjövedelm e lenne-e ez a kán to rtan ító 
nak? S ha igen, akkor ez nem más, m int a kán to rtan ítóknak  törvényes 
alapon való kiuzsorázása, amitől az állami tanítók meg vannak kí
mélve, m ert ezeknek a kántori jövedelm et nem szám ítják  be a tan í
tóiba. E zálta l m aga az állam  bebizonyíto tta  a velünk szem ben való 
m éltány ta lanságát és sérelm es igazságtalanságát, am ibe nem lehet be
lenyugodnunk. Sőt még az egyházi hatóságoknak is követelniük kell 
ezen sérelmes törvénynek hatályon kívül való helyezését,  m ert vájjon  
ilyen körülm ények között ki megy kántornak , m unkatöbbletet válla ln i 
és szünidejét feláldozni? Csak az, aki a tanítói pályán  m áskép nem 
tud  elhelyezkedni. így  ugyan mi fogja őt ösztönözni abban, hogy az 
egyházi zenében tovább képezze m agát? V ájjon  nem fog-e kornyiká- 
lássá sűlyedni és fajulni egyházi zenénk, ami azu tán  k ihatással lehet 
a  hívek h ité le tére  is? E zt látniok kell egyházi hatóságainknak  is és 
feltétlenül követelniük kell ezen sérelem  m egszűntetését, még akkor 
is, h a  ezáltal a tanító  jobb anyagi helyzetbe kerülne.

Végül nézzük csak, hogy a javadalm i jegyzőkönyvekkel hogyan 
á llunk? Ezeket 1923-ban á llap íto tták  meg és term észetbeni já ran d ó 
ságaink is akkor le ttek  értékelve. F ö ld járandóságunk  kát. ho ldankén t 
egy m éterm ázsa búzában á 27'84 pengő árban  le tt m egállapítva és ez 
még ma is annyi a jelenlegi 18 pengős helyi b ú zaárra l szemben. A  
községi jegyzők vagy jobb gyerm ekek, mint a tanítók, vagy az ap juk  
jobb, mint a miénk, m ert a belügym iniszter 62.000/929. sz. ren d e le té 
vel a jegyzői földeket ka.t tiszta  jövedelm ük 2’4-szeresébe szám ítja . 
Vegyünk jobb földet, h o ld já t 2 pengő 88 fillérjével a mi 27'84 p en 
gőnkkel szemben. U gyanúgy vagyunk azonban a többi term észetbeli 
járandóságunkkal is, am ely értékpgységekre van fölosztva és egy-egy 
értékegység 1 m éterm ázsa búza 1923. évi a lapon 27‘84* pengő árban, 
úgyhogy a tan ító  a m ai 18 pengős búzaár m ellett is 27'84 pengős k e
nyere t eszik a m iniszter ú r jóvoltából. H át ez nem árd rág ítás?  S 
k i kényszeríte tte  ezt ránk? Fele le t nélkül hagyom a kérdést, hogy 
ki a legelső és legnagyobb árd rág ító?

Tessék helyi javadalm ainkat tényleges árak  a lap ján  értékeltetn i, 
m ert így az állam  m inden nem állam i tan ító t tudatosan  m egkárosít; 
és pedig annyiszor a 27'84 pengő és a tényleges búzaár között lévő 
külöm bözeti összeggel, ami jelenleg 10 pengő, ahány értékegységes a 
helyi javadalom . N álam  pl. 63 értékegységes, ami 630 pengő jelentős 
összeget tesz ki. Ez nem takarékoskodás az állam  részéről, de ha az, 
akkor az ilyen takarékoskodásnak  nincs erkölcsi a lap ja . E rre  nem 
lehet sem a kultusz-, sem pedig a pénzügym iniszter kifogását elfo
gadni, hogy t. i. nincs pénz. Tessék m ásutt takarékoskodni, azonban 
a 17.000 tan ítónak  nyom orult, de jogos és jól m egérdem elt béré t az 
á llam  fizesse igazságos alapon.

M inden ezen zsebbenyuló sérelm eink orvoslása végett követel
nünk kell az 1923. évi javadalm i jegyzőkönyvek ú jrafelvételét, még 
pedig a tan ító i és a kántori javadalm at elválasztva. A  kultuszm inisz-
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te r  ú r  pedig gazdasági szakvélem ényét és tanítóival szem ben való jó
in d u la tá t egyeztesse össze a belügym iniszter úréval és fö ld jövedel
m ünket értékeltesse a belügym iniszter úr 62.000/929. szám ú rendelete  
a lap ján , m ert am int legtöbbször az ő bársony  székeik nincsenek rnesz- 
sze egymástól, ép úgy a legtöbb faluhelyen nincsenek messze egy
m ástól a jegyzői és tanítói földek sem. T ehát értékükben sem lehet 
o lyan óriási különbség (holdanként 5 pengő).

Ezzel kapcsolatban a következő h atározati javaslato t terjesztem  
tanítóegyesületi szerveink ú tján , országos mozgalom m egindítása cél
jából a Tanítószövetséghez:

1. A  tanítói pá lya  m egvédése és a nem zetnevelés érdekében tö r
vényes in tézkedés történ jék , hogy nem okleveles egyénekkel a ha t 
éves kortól kezdve gyerm ekét senki se tan ítta th assa  és ne nevelte t
hesse, még házilag sem,

2. K eresse meg a kultuszm iniszter u rat, hogy az egyenlő elbánás 
elve a lap ján  a hadipótlékot folyósítsa a nem állam i tanítók részére is,

3. A  család ipótléknak  ne csak a felem elését követelje, hanem  a 
középiskolával nem bíró helyeken m űködő tanítók részére 50 száza
lékkal m agasabb családipótlékot követeljen; többgyerm ekes családban 
pedig a gyermekek szám ának em elkedési a rányában  a családipótlék 
is em elkedjék.

4. K övetelje és sürgesse a javadalm i jegyzőkönyvek reális alapon 
való ú jrafelvételét, s a tanítói javadalom  választassák el azokban a 
kántoriaktól.

5. A m ennyiben a m iniszter ú r ny ila tkozata  nem  elégítette ki a 
kántorokat, ú jra  országos kántorgyűlés hivandó össze.

Országos egyesületünk pedig a következő kérelem m el keresse meg 
az egyetem es egyházat:

1. H a a háborúban résztvett tanítók  szám ára az állam  nem folyó
sítja  a hadipótlékot, akkor kötelezze arra az iskolafenntartó egy
házakat.

2. K övetelje az 1923. évi 32. t.-c, 13, §-nak hatályon kívül helye
zését.

Értsük meg egymást!
Az ,,Evang. N épiskola“ július-augusztusi szám ában, a népiskolai 

szakfelügyelet kérdésében m egjelent közlem ényhez a szerkesztő meg
jegyzéseket fűzött. Ezekkel a m egjegyzésekkel annál is inkább fog
lalkozni kívánok, nehogy a szakfelügyelet kérdése, m int a m últban 
történ t, lekerüljön a napirendrő l.

Előrebocsátom , hogy egy kissé nehéz helyzetben vagyok, m ert 
nem tudhatom , hogy a v itában kivel találom  magam szemben: a  k a r
társsa l, vagy a szerkesztővel, vagy pedig m agával az elnökkel? H a 
a kartárssa l, úgy nyugodt vagyok, elérem  célom at, tudom, m egértjük 
egym ást, de ha akár a szerkesztővel, akár az elnökkel szemben kell
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érveket felsorakoztatnom , úgy leteszem  a tollat, m ert gyakorlatból 
tudom , hogy a szerkesztőnek mindig igaza van, az elnökkel pedig 
elvből nem vitázom. De mivel ebben az esetben lehetetlen  dolog e l
választani a közbecsülésben álló elnök, a lap tu laj donos-szerkesztő és 
a kiváló tanítóem ber nagyrabecsült szem élyét — m ondanivalóm at p e 
dig véka alá nem re jthetem  — , fel kell tételeznem , hogy sem az el- 
úök, sem pedig a szerkesztő nem kíván nehézséget gördíteni az elé 
a szándék elé, hogy a ka rtá rsak  a ,,s a já t“ lap jukban  a m egértés je 
gyében eszm ecserét folytassanak.

Tény az, hogy írásom ban m éltatlankodásom nak adtam  kifejezést 
am iatt, hogy az ,,Evang. N épiskola“ nem foglalkozott eléggé a szak- 
felügyelet kérdésével. Hogy honnan tám adhato tt bennem  az elégü- 
letlenség érzése, elég, ha utalok arra , hogy m ásfél év ala tt, errő l az 
ügyről csak két közlem ény je len t meg az ,,Evang. N ép isk o lád b an : az 
eredeti javaslat (1928. m árciusi szám) és Tolnai Pál nyíregyházi k i
tűnő kartársunknak  a tervezethez fűzött, gondolatindító  fejtegetések
ben gazdag tarta lm ú  cikke (1928. m ájusi szám ). E zután  a következő 
év április haváig az ,,Evang. N ép isk o lád b an  egy hatalm as, légüres té r  
tátong a szakfelügyelet kérdését illetően! Pedig ezen időközben te r 
jesztette  je len tését az egyetem es tanügyi b izottság elé, a tanítóság 
eredeti javaslatának  tanulm ányozására  k iküldött három tagú bizottság. 
M éltán v á rh a tta  és v á rta  is, nem csak a tanítóság, de a tanügy irán t 
m inden érdeklődő, hogy vájjon  a bizottság mit te rje sz te tt megbizói 
elé?! A  bizottság je len tését az ,,Evang. N ép isk o lád n ak  m ár a leg
közelebbi szám ban hoznia kelle tt volna! A zt is vártuk  az ,,Evang. 
N épisko lád tó l, hogy a maga idején  közölni fogja olvasóival, hogy a 
hárm asbizottság jelentése m ilyen fogad ta tásra  ta lá lt a tanügyi b izo tt
ságban? Kik m ilyen érveket so rakoztattak  fel m ellette és ellene? H a 
a tanügyi bizottságban az eredeti javasla t m egbukott annak  ellenére, 
hogy a bizottság nagytekintélyű, tudós elnöke és e lőadója  országos 
egyesületünk gyűlésén tervezetünk m inden rész le té t helyeselte, ki volt 
az, akinek javasla tá t elfogadták  és m ilyen okfejtéssel tudo tt javasla 
tán ak  többséget biztosítani?

A zt elism erem , hogy a „bizottságban a többség ak ara tán ak  defe- 
ráln i kell m indenkinek“, de az is tagadha ta tlan , hogy a bizottságon 
kívül nagyon sok tér áll rendelkezésére azok szám ára, akik a b izo tt
ságban alu lm arad tak! H át mire való az ,,Evang. N épiskola“ !? A  h a ll
gatás beleegyezés! M iért nyugodott bele a két tanítóvezér a tanítói 
javaslat elvetésébe, holott nyilvánvalóan tud ta , hogy a tanügyi b izo tt
ság állásfoglalása még csak javasla t és nem határozat, tehát u tá n a 
járással, m eggyőzéssel jav ítan i lehetett volna a helyzeten!? Az 
,,Evang. N épiskola“ azzal, hogy nem inform álta olvasóit a tanügyi b i
zottságban történ tekrő l, m érhetetlen  k á rt okozott a szakfelügyelet 
ügyének! H iszen a tanügyi b izottság javasla ta  m int akta is sokkal előbb 
kerü lt az egyházak közgyűlése elé tárgyalás céljából, m int az t az 
,,Evang, N épiskola“ olvasóival közölte, így a tanítóságnak nem  állo tt 
m ódjában  a tervezettel szem ben idejekorán, egységesen á llás t fog
laln i.
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Valam it még elm ulaszto tt az ,,Evang. N épiskola“ ! A zt olvassuk 
a kom m entárból, hogy a három tagú bizottság m agáévá te tte  Steiger 
Im re dr,, volt fő titkárunk és kartá rsu n k  éles judicium m al és dönthe- 
te tlen  érvekkel fe lép íte tt javasla tá t és azt te rjesz te tte  a tanügyi b i
zottság elé. H a szabad kérdeznem : m icsoda titokzatos javaslat az a  
Steiger-féle javasla t?  A zért mondom, hogy titokzatos, m ert hiszen 
köztudom ású, hogy a Steiger-féle javasla to t még nincs szerencsénk 
ism erni. H ogyan kerü lt az a tanítók alkotm ányos form ák között el
fogadott és fe lterjeszten i ren d e lt eredeti javasla ta  helyett a  tanügyi 
bizottság elé? Itt, feltételezem , egy kis ,,gyenge“ tévedésről lehet 
szó, m ert sem m iesetre sem hihetem  el, hogy a két tanítóvezér csak
ugyan a tanítói közvélem ény ellenére egy te ljesen  ism eretlen javas
la to t te rje sz te tt volna a tanügyi bizottság elé!

H a pedig mégis volt ilyen javaslat, m ert hiszen hivatkozás tö r
tént reá, úgy m indenképen érdeklődéssel várjuk  annak te ljes szö
vegét az ,,Evang. N épiskola“ hasábjain!

Nem folytatom  tovább az ,,Evang. N épiskola“ m ulasztásainak fel
sorolását. Ezekből is m egállapítható, hogy volt okom a m éltatlanko
dásra, annál is inkább, m ert az ,,Evang. N épiskola“ tud  p ropagandát 
kifejteni, ha akar! M ert míg a szakfelügyelet kérdését csupán két 
közlem ényben ism ertette, ugyanazon idő a la tt az üdülőház ügyét ti
zenkilenc cikk és felhívás propagálta. Nem akarom  a két tanítói é r
deket összehasonlítani és egymás elé helyezni, de el kell ism ernie 
m indenkinek, hogy a szakfelügyelet kérdése erkölcsi tek in tetben  min
dig van olyan jelentőségteljes kérdés, m int az üdülőház gazdasági te 
kintetben!

Ami a nyugdíjas k artá rsak  m egbízatására vonatkozó fejtegetései
met illeti, szükségesnek tartom  leszegezni, hogy írásom ban nem ,,til
takoztam “ a m egbízatás terve ellen, csupán ,.hely telen íte ttem “ a ja 
vaslat vonatkozó részét annál is inkább, m ert az eredeti tervezetben 
ez nem volt benne. E llenben tiltakozom  m inden olyan m agyarázat 
ellen, am ely a nyugdíjasokról szóló fejtegetéseim ből azt a következ
te tést vonja, m intha róluk nem  a legnagyobb tisztelette l k ívántam  
volna szólni! Legyenek meggyőződve a nyugdíjas kartársak , hogy 
az ő érdeküknek jobban megfelel az, ha ők — hogy úgy m ondjam  — 
semlegesek m aradnak, m ert ne tévesszük szem elől, hogy a szakfel
ügyelői cím nem lehet üres frázis, tartalom nélküli fogalom csupán, h a 
nem a lélekbe és a tanítói m unka elevenébe m élyen belevágó kérdés! 
Bizonyos, hogy a m űködő tanítóság lélekben csak akkor fog tisztelni 
,,tek in té ly t“ a szakfelügyelőben, ha annak szem élyében szorgalm asan 
verejtékező, törekvő, m unkáját pontosan elvégző aktív  tan ító t lát.

Hogy pedig van-e, lesz-e a m űködő tanítóknak a szakfelügyelői 
tisztségre ráterm ettségük, azt egyelőre bízzák a nyugdíjasok m űködő 
kartársa ik  m egítélésére! H a valam ikor a m agyar evangélikus egy
házat az a szomorú sors érné, hogy m űködő tanítói kara  nem tudná 
kiterm elni a szakfelügyelői tisztségek betöltéséhez szükséges lé tszá
mot, am ely fajtából — Istennek hála — m anapság százak állanak  ren 
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delkezésre, akkor, legyenek meggyőződve a nyugdíjas kartá rsak , leg
elsősorban őket kérnék  fel, hogy hozzanak áldozato t a  lehanyatlo tt 
evangélikus tanítói becsület m egm entésére.

A rról is szó esett, hogy mi a különbség a tanügyi bizottság te r
vezete és a m ódosított javasla t között. A zt lehetne m ondani, hogy 
form ailag csakugyan sem m i,.de lényegileg a ke ttő t egy egész világ vá
lasz tja  el egymástól, m ert a m ódosíto tt javasla tba^  a szakfelügyelő 
önálló, m indenkitől független jogkörrel rendelkezik, közvetlen fe le t
tese az alesperes-tanfelügyelő, míg a tanügyi bizottság javasla tában  
az iskolalátogató-tanító  csupán  tag ja  egy bizottságnak, am ely b izo tt
ság akkor is jogérvényesen végezheti fe ladatá t, ha  a  bizottság tan ító  
tag ja  véletlenül nincs jelen, vagy a helye betö lte tlen .

H a ezek u tán  valak i még a r ra  is kiváncsi volna, hogy v á jjon  mi
é rt ad tam  fel én is eredeti tervünket és m iért fogadtam  el alapul a 
tanügyi bizottság javaslatát, annak  m egsúghatom, azért, m ert az e re
deti tervezetünket titokzatos m ódon elbuktatták , az m ár halo tt. Igen 
rossz taktika, sőt balgaság volna a hulla  fe ltám asztására  pazaro ln i 
anélkül is kevés időnket! M entsük meg legalább az elvet, ha  lehet, 
a tanügyi bizottság tervezetének m ódosításával! H a a m ódosított ja 
vaslato t, ,,am ely m ajdnem  ugyanaz“ , sikerül e lfogadtatn i, akkor csu
pán a form át vesztettük  el, a lényeget nem. A  silányabb form áért 
pedig nem mi viseljük a felelősséget!

H u s z á k  J ó z s e f .

Közreadom  H uszák k a rtá rsn ak  rep lik á já t. Poziciója velem  szem
ben nem nehéz, m ert bizonyára tud ja , hogy m int k a rtá rs  szívből ör- 
vendek m inden olyan m egm ozdulásnak, am ely a tanítóság ügyét b á r
m ely téren  is előbbre viszi; tapasz ta ln ia  k e lle tt azt is, hogy m int elnök 
a te ljes objektivitás elvét vallom  és m indenkinek n ézeté t tisztelem ; 
mint szerkesztő pedig szívesen veszem valam ely  felvetett eszm éhez, 
vagy problém ához való hozzászólást, ha  a cikkíró a parlam en táris  
hangnak törvénye e llen  nem vét,

H uszák öcsémnek tagad h a ta tlan  nagy érdem e, hogy ism ételt hoz
zászólásával rá irány íto tta  a k a rtá rsak  és felettes hatóságunk figyel
m ét a szakfelügyelet fontos kérdésére.

Egyes tévedéseit azonban helyesbítenem  kell. Steiger Im re dr. 
semmiféle „ titkos“ javasla to t nem te rje sz te tt az egyetem es tanügyi 
bizottság elé, hanem  az országos egyesület közgyűlése elfogadta  az 
ő jav asla tá t és az t ju tta tta  az egyetem es tanügyi bizottság ú tján  az 
egyetem es egyház közgyűléséhez. — Ez a javaslat jelent meg az 
„Evangélikus N ép isk o lád b an  és ezt képviseltük a plénum  előtt is. — 
Hogy a tárgyalás m inden fázisáról nem referá ltunk  hivatalos közlö
nyünkben, ez nem azé rt történt, m ert üem  akartunk  vele a nyilvánosság 
elé lépni, hanem  azért, m e r t  e r r e  n e m  k a p t u n k  f e l h a t a l m a z á s t  és m ert 
legjobb m eggyőződésünk szerint ezzel nem is szolgáltuk volna ügyün
ket. —  Hogy azonban ezt a k érd ést közm egelégedést k iváltó  megol
dásáig á llandóan  felszínen tartsuk , felszólítottuk a  k a rtá rsak a t és az
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egyesületeket, hogy közöljék velünk észrevételeiket a m egjelent ja 
vaslatró l, de nem érkezett be egy helyről sem. Az ,,Evang. N épiskola“ 
ez okból nem foglalkozhatott többször ezzel a kérdéssel. A  m ulasztás 
teh á t nem a szerkesztőt terheli.

Szeretem  kartársaim ban az önérzetet, de H uszák öcsém ta lán  kissé 
tú lzásba esik, midőn a ,,rá term ettség" m egállapításáról szólván, azt 
a  k ije len tést teszi: hogy bízzák ezt csak az aktív  tanítókra! Nekem 
az az im presszióm  (de lehet, hogy tévedek), m intha attó l félne, hogy 
valam ely skartba helyezett k a rtá rsa  k iüthetné a nyeregből, — hogy nem 
ő, hanem  esetleg egy nálánál többre é rtékelt nyugdíjas lehetne szak- 
felügyelő. E ttől pedig ne tartson! Ism étlem : annyi jóizlést és tap in ta 
to t m inden önérzetes nyugdíjas kollégáról fel kell tételezni, hogy e 
té ren  nem kíván aktív k a rtá rsa  rovására  érvényesülni.

És befejezésül még egyet! H uszák m ódosított javaslata  szerintem  
egy lépéssel sem viszi előbbre ezt a zátonyra kerü lt ügyet. Az á lta la  
te rvezett m egoldás, még átm enetileg sem az. A  coordinatio és nem a 
subord ina te  elvének kell érvényesülnie!  A  szakfelügyelő nem lehet 
a lárendeltje , hanem  csak m ellérendeltje  lehet m ásnak. Teljes függet
lenségét kell biztosítani. E zért kell harcolni és azért kell m indent e l
követni, hogy m egértő hatóságunk mégis eredeti javaslatunkat fo
g ad ja  el!

Krug Lajos.

Iskolalátogatás.
Hosszabb címmel jelezhettem  volna m ondanivalóim at, de úgy ta 

lálom, hogy nem a cím a fontos, hanem  a tartalom . Ha valaki e rövid 
cím et elolvassa, b izonyára kiváncsi lesz a ta rta lm ára  is. Ez pedig a 
következő:

Az sikclalátogatást, vagyis az iskolai felügyeletet magam részé
ről is szükségesnek tartom , m ert — a szentírás szerint is — a pásztor 
nélkül m arad t juhok szétszélednek. Hogy ki legyen megbízva az is
kolalátogatással, az a lelkiism eretes tan ító ra  igazán közömbös. Én 
még az egyszerű iskolaszéki tag lá togatását is szívesen veszem. O lyan
kor mindig úgy érzem, hogy a gyerm ekek előm enetelére kiváncsi, nem 
reám . Ha erre az á lláspon tra  helyezkedünk, úgy a felügyeletet b á r
milyen oldalról jövő legyen és bárki á lta l gyakoroltassék is, szívesen 
kell fogadni.

Szükséges-e az egyetem es tanügyi bizottság á lta l javasolt egy
házm egyei iskolalátogatás m egszervezése? Rövid feleletem  az, hogy 
nem, még pedig azért, m ert: 1. Az egyház, mint a legközelebbi é rd e 
kelt fél, felügyeleti jogát az iskolaszék és lelkésze á lta l annyiszor gya
koro lhatja , ahányszor csak szükségét lá tja . 2. A  félévi eredm ényről a 
sok helyen még most is szokásos félévi iskolalátogatáskor (kis vizsga) 
vesz tudom ást. 3. Az évvégi eredm ényről az egyházmegye álta l k i
kü ldö tt körlelkész ad  szám ot az egyházmegye közgyűlésében. 4. A
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királyi, valam int az egyházm egyei tanfelügyelő és a körlelkész év
közi lá togatása is figyelem rem éltó.

H át kérem, ha ez a sokféle látogató és látogatás nem elegendő 
az iskola belélete ellenőrzésére, úgy nem lesz akkor sem, ha valaki 
á llandóan  az iskolában asszisztál.

H uszák József kartá rsu n k  figyelem rem éltó hozzászólásában (lásd 
lapunk f. évi 7.—8. szám át) gyakorlati tek in tély t kíván az e llenőrzés
hez, m elyben a tanító ne az ötödik kerék legyen. K artársunk  még 
m ost is a m últ századbeli tan ító tipusra  gondol, am ikor azt az ötödik 
keréknek szánja. V áltoztak az idők, változtak  az em berek. Ezen á l
talános megfigyelés alól a tanító  sem lett kivétel. Ne tessék azt a 
tan ító t félteni, akit a sors a tervbevett lá togatás (terv: lelkész, világi 
egyén, tanító) tag jáu l kiszem elt. Nem lesz ő azok között ötödik ke
rék, sőt állítom, hogy a másik két faktor, m int tanügyi tek in tély t fogja 
tiszteln i és vélem ényét m indenkor döntőnek elfogadni. M ert a tek in
té ly  m indenkor kölcsönös bizalm on alapul, m ár pedig intelligens em 
ber nem m utatja  m agát intelligensebbnek az előtt, akit a bizalom  h a 
sonló m unkakörrel m egtisztel. Ilyen elő legezett bizalom  m ellett kár 
volna tanító-felügyelőről beszélni is,

K artársu ’nk foglalkozott még az éw ég í vizsgálatokkal, azok e l
tö rlésé t nem javaso lja  ugyan, de azt k ívánja, hogy a  tanító  az év
záró vizsgán m ár csak szellem i és tárgyi k iá llítást rendezzen.

Az évzáró vizsga mai form ájáért én sem rajongok, de míg annak  
helyébe m ást tenni nem tudunk, ez tartan d ó  meg. Lehetnek a vizsgán 
kínos jelenetek, amikor a gyermek zavarában, esetleg a kérdés meg 
nem  értése m iatt helytelen, vagy semminő feleletet sem ad, de viszont 
sok könnyet csalt ki a hallgatóság szeméből egy kedvesen e lőado tt 
felelet, egy-egy vers elm ondása, vagy egy énekvers angyali hangon 
való eléneklése. Az egyházkerület tanügyi bizottsága álta l javasolt 
tanfelügyeletre  vonatkozó m egjegyzéseim m el nem akarom  a döntést 
provokálni, m ert nekem  te ljesen  mindegy, hogy meglesz-e ez a fel
ügyelet, vagy sem.

De a terv  az azzal járó  költség szem pontjából sem lehet közöm 
bös azok előtt, akik egyházaink nagyobb részének szegénységét ism e
rik. M inden jóra irányuló törekvést szívesen tám ogatok, de a fölös
legest nem; így ezt sem.

K ondoros. C z i r b u s z  E n d r e ,  igazgató-tanító.

A Magyar-Hollandi Kulturgazdasági
R.-T.

A tragikus véget é rt világháború, m egcsonkított hazánk  ta lp ra - 
á llítá sa  és ezeréves h a tá ra in k  visszaszerzése a m agyar tan ítóságra is 
súlyos fe ladatokat h á ríto tt. A  fárad t, elgyötört, háborús nem zedék 
helyébe a szebb jövőért küzdeni hivato tt új generáció lép, am elynek
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m ár sarjadzó  gyerm eklelkébe beleoltaní a m agyar igazság d iad a lra  
ju tásának  eszm éjét, m éltóképen elind ítan i őket a  küzdelm es m agyar 
sors ú tjain , a legigazibb és a legideálisabb tanító i hivatás.

Az á ld o za tra  kész m agyar tanítóság m inden időben h ivatásának  
m agaslatán  m unkálkodott, de ez a m unkája  ta lán  sohasem volt olyan 
nagyrahivatott, m int épen napjainkban , am ikor a hazának  m inden fiát 
ezeréves nem zeti létünk  ú jjáép ítésére  kell nevelni. A  tanító  nevelő
m unkája  épen ezért nem fejeződhetik  be az iskola falai között. A  
gondjaira  bízott nem zedéket tovább kell kísérnie élete ú tján , el kell 
látn ia a jövőben való boldogulásra vezető tanácsokkal is, m ert a  jövő 
nem zedékre háru ló  ú jjáép ítő  m unkát még a leggondosabb lelki meg
alapozottság  és a te ljes ku lturális felkészültség m ellett is csak egy 
gazdaságilag erős és jól kiegyensúlyozott generáció fo ly ta thatja  ered 
m ényesen.

Tanítóegyesületünk, tu d a táb an  a tan ítóságra  háruló nagy fe lada
toknak, m agától értetődően, behatóan foglalkozik azokkal a közgaz
dasági lehetőségekkel, m elyekkel segítségére lehet a tan ítóknak  hiva
tásuk messzem enő teljesítésében. Ennek m egvalósítása érdekében lé
pett érintkezésbe egyesületünk a M agyar-H olland K ulturgazdasági 
R.-T.-gal is. Ez a tá rsaság  a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  
m egbízásából tudvalevőleg országosan lá tja  el az iskolai oktatófilm 
előadásokat és ennek kapcsán hosszú évek óta működik együtt az 
iskolákkal és a tanítókkal. A  M agyar-H olland K ulturgazdasági R.-T. 
az egész országra k iterjedő  kulturm issziója m ellett most m unkapro- 
gram m jába vette, hogy azon a terü leten , ahol eddig is elism erésre- 
méltó m unkát végzett, a jövőről való gondoskodásnak és a tá rsa d a 
lom gazdasági erejének bázisául szolgáló legcélravezetőbb eszköznek, 
a takarékosságnak elvét a köztudatba vigye.

M egcsonkított országunk szegény, a takarékosság nem zeti érdek, 
tehá t észszerűen kell takarékoskodnunk és oly módon, hogy azzal ön
magunk és családunk jövő boldogulását szolgáljuk; m ásfelől pedig, 
hogy a term észet és az elem ek álta l elkerülhetetlenül okozott károk 
e llen  is védekezzünk. Ennek egyedüli eszköze a biztosítási eszme gya
korlati m egvalósítása és a tá rsaság  a biztosítások ma m ár vitán 
felül álló közgazdasági jelentőségéből és különösen napjainkban  mu
tatkozó nélkülözhetetlen  szükségességéből kiindulva á llíto tta  fel biz
tosító osztályát. És itt örömmel je len tjük  be tag társainknak, hogy 
egyesületünknek a M agyar-H ollandi Biztosító R .-T .-gal fennálló meg
állapodását a jövőben a M agyar-H olland K ulturgazdasági R.-T. fogja 
intenzívebben felkarolni.

A  társaság  biztosítási osztálya elsőrendű feladatának  tekinti a 
családfő és a család  jövőjéről való gondoskodás propagálását, úgy 
tanítóegyesületünk tagjai, m int azokon keresztül a hozzá közeleső tá r 
sadalm i osztályok javára, am inek legbiztosabb m ódja az életbiztosítás, 
A  biztosítási részletösszeget ugyanis be kell fizetni és így ahhoz ese
tenként nem is lehet hozzányúlni, m ert annak határozo tt rendelte tése  
van: az az összeg önmagunk és családunk gondtalan jövőjét jelenti.
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Az életb iztosítás keretében nagy súlyt helyez a társaság  a gyerm ekek 
jólétéről való gondoskodásra, a leányok kiházasítási és a fiuk tan u l
mányi, illetőleg éle tpálya  b iztosítására . E gyúttal azonban m ódot n yú jt 
az elem i csapások elleni védekezés lehetőségére is. A z iskolákhoz 
közel álló szülőknek, a falusi, illetőleg városi tá rsadalom  tagjainak, 
sőt a tanítóságnak is van sa já t háza, de m indenesetre  van  exisztenciát 
jelentő  lakásberendezése és egyéb ingósága, am elyet a  tűz veszedelm e 
ellen  m indenkinek kötelessége biztosítani. A  M agyar-H olland  K ul- 
turgazdasági R .-T. biztosítási osztálya ezektől függetlenül a  biztosí
tások m inden más ágazatában  is rendelkezésre  áll és a közeljövőben 
egyesületünk tagjai részére  egy balesetb iztosítással egybekötött kol
lektív a ján la to t fog elő terjeszten i, am ellyel tag társa ink  e lhalálozása 
esetére azonnali tem etkezési segélyt n y ú jth a t a család  részére, ami 
a gyerm ekekre is k iterjed , abban az esetben, ha m ind a két szülő kö
tö tt kollektív biztosítást.

A  M agyar-H olland K ulturgazdasági R .-T .-nak a  gazdasági té ren  
is m egindított figyelem rem éltó m unkálkodását m egértéssel fogadjuk, 
mivel a magunk részéről is k ívánatosnak lá tjuk , hogy egyesületünk 
tag jai önmaguk és csa lád ja ik  jövőjéről ilyen ú ton is gondoskodjanak, 
m ásrészt viszont örömmel üdvözöljük a társaságnak, különösen a ta n 
testü le t körében tervbevett azon törekvéseit, m elyekkel tag jaink  köz
rem űködése ú tján  ó h a jtja  e  fontos nem zetgazdasági kérdést je len tő 
ségének m egfelelően m egoldani.

A  M agyar-H olland K ulturgazdasági R .-T. a lapszabályai érte lm é
ben az iskolai oktatófilm előadások u tán  m utatkozó szerény jövede
lemből évről-évre eddig is hozzá já ru lt a tanítói jó léti intézm ények tá 
m ogatásához. E zt a h o zzá já ru lást többszörösen és m esszem enőleg 
m eghaladná az az anyagi tám ogatás, am it a társaság, a tan testü le t 
erkölcsi tám ogatása és közrem űködése m ellett, biztosítási osztálya évi 
üzleti forgalm ából egyesületünk részére  fe la ján lo tt. A  biztosítások 
m ásfelől az azzal eredm ényesen foglalkozó tan testü le ti tagok anyagi 
helyzetének tekintélyes előm ozdítását vonják m aguk után, am elyre 
vonatkozólag a M agyar-H olland  K ulturgazdasági R .-T. biztosítási osz
tá ly a  (Budapest, V III,, Ü llői-út 4) készségesen szolgál közelebbi a d a 
tokkal. M eggyőződésünk, hogy a tá rsaság  úgy kulturális, m int gazda
sági vonatkozású m unkálkodásával a szebb jövőért küzdeni h ivato tt 
generáció jövőjének és jólétének a lá tám asztásá t szolgálja, és hisszük, 
hogy tag társaink  ezen törekvéseket te ljes m értékben m agukévá teszik.

Egyesületi élet.
A  Pestmegyei  Ag. Hitv. Evang. Felsőegyházmegyei Tanítóegye- 

sülét június hó 26-án A szódon ta rto tta  meg évi rendes közgyűlését, 
am elyen a tagok csaknem  valam ennyien m egjelentek. G yűlés e lő tt a 
k a rtá rsak  úrvacsorához járu ltak . ,,Isten  felséges adom ánya“ című 
egyházi ének eléneklése u tán  Perényi Rezső aszódi igazgató-tanító  el-



nők m egnyitóját m ondja el, am elyben párhuzam ot von a spártai, ró
mai nevelés és a mai között, m ajd  a jelenkor erkölcstelenségét ko r
bácsolja. Beszéde végén m égem lékezett kegyeletes szavakkal a t r a 
gikus végű m agyar bajnokról, T erstyánszky  Ödönről,

Évi jelen tésében  beszám ol az évben ta rto tt gyűlésekről. M ajd  a 
„T an ítónap“ m egtartásá t szorgalm azta. Felh ív ta  a tag társak  figyel
mét továbbá a f. évi július hó 3-án tartan d ó  Rákos István kir. tanácsos 
jubileum ára, m éltatva Rákos István kvalitásait.

Róth K álm án aszódi tan ító  „D ram atizálás a népiskolában“ cím 
a la tt ta rto tt m in tatan ítást, am elyen ügyesen vezette tan ítványait új 
ism eretek birtokába, szolgálato t téve k artá rsa inak  is, m iként lehet az 
új tan terv  szellem ében tanítani.

Szeverényi Samu (Ácsa) „Sérelm eink“ címen ta rto tt felolvasást, 
rám utatva m indazon bajokra, am elyek a tanítóság m unkakedvét, ha 
nem  is csökkentik, de sem m iesetre sem fokozzák. M ajd  indtíványait 
te rjesz te tte  elő. (Más helyen közöljük. — Szcrk.)

G erengai Pál (Penc) a kántorképzésről, az egységes korálkönyvről, 
az énekügyi bizottság m egalakításáról ta rto tt értékes és tanulságos 
előadást. E lőadásában rám uta to tt azokra a hibákra, illetve hiányokra, 
am elyek a kántorképzés terén  észlelhetők voltak.

A pénztár á llapo tának  ism ertetése után Chugyik Pál tanügyi es
peres felhívja tanító testvéreink figyelmét a f. évi augusztus hó 28-án 
Ikladon tartandó  esperességi közgyűlésre, am elyre szeretettel meg
hívja az esperesség tanítóságát.

Perényi Rezső elnök kéri az egyesület tagjait, hogy ne hagyják 
cserben egyetlen tanügyi sajtóorgánum unkat, az „Evangélikus Nép- 
isko lá“-t. H angoztatta  annak erkölcsi fontosságát, m ajd  a fenntartás 
nehézségeit ism ertetve hangsúlyozza, hogy m inden iskola h ajtsa  végre 
az egyet. egyh. közgyűlési határozatát, am ely az „Evang. Népiskola" 
előfizetését kötelezővé teszi.

M ajd pedig a „H iszekegy“ eléneklése u tán  az ülés véget ért.
Aszód, Csővár, 1929. júulius hó 25.

Paukó Józse f  s, k., jegyző. Perényi Rezső  s k,, elnök.

A  Veszprémi Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület  ezévi rendes t a 
vaszi közgyűlését P ápán  a gyülekezet nagy tanácsterm ében ta rto tta  
meg im pozáns keretek  között. Jó leső  érzés töltötte el lelkünket, hogy 
m ajdnem  teljes szám ban jelen voltak az egyesület tagjai, a hiányzók 
elfogadhatóan kim entették  távolm aradásukat. K özgyűlésünket je len 
létükkel m egtisztelték: Takács Elek egyhm. esperes, M ihály Sándor 
egyhm. felügyelő, M ohácsy Lajos dr., Schock G yula és Csillag Ferenc 
lelkészek, K irchm eyer Győző pápai tan. képz. int. tanár, Nagy Sán
dor veszprém i polg. isk. tan ár urak, Zsuffáné Hollwek M argit tanító 
úrnő mint kedves vendégeink.

Szutter Dániel elnök buzgó imával és hatásos beszéddel — m ely
nek keretében üdvözölte a  jelenlévő vendégeket — m egnyitja a köz
gyűlést. A  megnyitó beszéd elhangzása u tán  S zutter elnök elő terjesz

2 4 4
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te tte  a nagy körültekintéssel m egszerkesztett, 19 pontból álló elnöki 
jelentését, am elyben szó volt üdülőházunkról, m elynek m egalkotásán 
fáradozóknak a közgyűlés mély h á lá já t és köszönetét fejezte ki. Szó 
volt a tanítói és kántori javadalm i jegyzőkönyvek szétválasztásának  
tárgyában hozott 1925, évi egyet, gyűl, jzkv. 66/e p o n tja  sürgős végre
hajtásáró l, Az ,,Evang, N épiskola" tanügyi fo lyóiratunk párto lásáró l, 
m elyre vonatkozólag űjból nyom atékosan m indenkit felszólított, hogy 
a beiratásí d íjak  terhére  m inden iskolának ,,okvetlenül meg kell" ren 
delni, — K im ondotta továbbá, hogy ezután  az őszi köri gyűlések P á 
pán  és akkor lesznek m egtartva, am ikor a le lkészértekezlet lesz, s 
ugyanakkor a tanítóság a lelkészurakkal közösen járu l az úrvacsorá
hoz, Üdvözölte Ném eth K álm án és M észáros G yula k artá rsa in k a t 25 
éves tanítói jubileum uk alkalm ával. F e lo lvasta to tt az esperesi h iva ta l
ból az elnökséghez érkezett püspöki leirat, am elyben G yőr várm egye 
vezető tanfelügyelője felhívja az egyház figyelm ét a rra , hogy a kere
seti adóról szóló H, Ö. 16, §-hoz fűzött u tasítás 6, pon tja  a lap ján  a 
kán to rtan ítók  az esketési, tem etési, keresztelési és avatási s tó lad íja i
ka t jelentsék be kereseti adó alá, vagy egy átalányösszeg m egállapí
tá sá t kérelm ezzék, A  közgyűlés élénken tiltakozott a stó lad íjak  u tán  
fizetendő kereseti adó ellen, m ert jogtalan  és m éltány ta lannak  ta r tja  
azt, azért, m ert a stóladíj kán to ri jövedelem , A  kántori jövedelem  
pedig a tanítói javadalom ba svéte te tt az állam i értékegységelésnél, 
úgy a tanítói és kántori jövedelm e után  (tehát a stóla is benne van) 
a kereseti adót megfizeti, A  felhívás szerin t kétszeresen volna a stó la 
kereseti adóval m egadózva. H anem  tessék elválasztani a kántori jö
vedelm et és a tanítói legyen kiegészítve a fiz. kiég. állam segéllyel, 
akkor a kántori jövedelem  u tán  igen-igen nagyon szívesen megfizeti 
a kereseti adót, A  közgyűlés az ily  jogtalan  és m éltány ta lan  kereseti 
adó követelése ellen pedig az egyházm egyei közgyűlés ú tján  a k ér
és egyetem es egyház közgyűléseinek védelm ét kéri a legerélyesebben. 
— Következő ha tá roza tban  kim ondotta az ,,A nyák nap ján ak " meg
ta rtá sá t, — Jegyzőkönyvi kivonatban köszöntötte, Istentől m ár e ltö l
tö tt életéveikhez több éve kérve, nyugalom ba vonulásuk alkalm ával 
F eilerné Sass A ranka szergényi, Szekér József bakonyszom bathelyi 
és N a£y Sándor m ihályházai kartá rsak a t. — Részvevő szívvel em lé
keze tt meg a közgyűlés az év halo tta iró l: P ap p  József, a soproni evang, 
tan ítóképző-in tézet volt jeles tanáráró l, m ajd  igazgatójáról, K rug L a
jos országos egyesületi elnök hű é le ttá rsá ró l, K áldy  József kartársunk  
nejének elhunytáról, s egy őszinte, jó bará tnak , Fodor M ihály puszta- 
miskei tan ító társunknak  elm úlásáról. A  hátram arad o ttak n ak  jegyző- 
könyvi kivonatban fejezte ki a közgyűlés m ély részvétét, — A z egy
házm egyei iskolalátogató  tan ítók ra  vonatkozó szabályzatnál a  közgyű
lés kéri, hogy a m ásodesperes m ellé, ép oly jogkörrel a tan ítók  közül 
is á llíttassék  egy tanító-tanfelügyelő . —  A z elnöki jelentés utolsó 
pon tjánál üdvözli a közgyűlés R ónai K álm án somlyószöllősi, Ormosi 
E rnő hán ta i és M ohar Ilona lajoskom árom i k a rtá rsak a t, akiket é rd e 
meik elism eréséül a  vallás- és közoktatásügyi m iniszter a V II, fizetési



246

osztály harm adik  fokozatába lép te te tt elő. M ajd  következett Somogyi 
János bakonybánki tan ító társunknak  ,,A z iskolánkívüli népm űvelés
rő l“ szóló, igen tarta lm as, szép és tanulságos dolgozatának, á lta la  
tö rtén t felolvasása, m ajd  u tánna vitéz M agyar János nem esszalóki k a r
tá rs  m unkája  ily  címen: ,,Az evang. tanító , mint az evang, egyház 
szebb jövőjének legfőbb b iztosítéka“. M ind a két m unkáért jegyző- 
könyvi köszönet és elism erés szavaz ta to tt meg, egyben m unkahozókat 
felkérte, hogy m unkájukat az ,,Evang, N ép isk o lád n ak  kü ld jék  be,

A  tárgysorozat többi pon tja iban  következett a pénztári és e llen 
őri jelentés, m ajd  a tanítóképviselők m egválasztása az egyházmegyei 
és egyházkerületi közgyűlésekre.

E zután  Nagy P ál pápai k a rtá rs  indítványozta, hogy lép jen  be az 
egyesület a ,,Revíziós L igába“, am it a  közgyűlés el is fogadott, u ta s ít
ván a  pénztárost, hogy a liga p énztárába  30 pengőt fizessen be, — 
U gyancsak az indítványok során, Szende Ernő lajoskom árom i k a r
tá rs  az orsz, tan, egyl, választm ányi tag m egbizatásáról lemond, he
lyette  Somogyi János bakonybánki k a rtá rs  v á lasz ta to tt meg.

A  gyűlés a ,,M agyar H iszekegy“ buzgó és áhitatos elim ádkozása 
u tán  szétoszlott,

jákfai Gömbös Sáridor, jegyző.
*

4. A Vasi közép egyházmegye Tanítóegyesület julius 8-án 
d. u. 2 órakor tartotta Sárvárotí nyári közgyűlését.

Megjelentek a közgyűlésen az egyesület tagjain kívül Zongor 
Béla esperes, szentmártoni Radó Lajos egyházmegyei felügyelő, 
felsőházi tag, dr. Ajkay Béla kormányfőtanácsos, az egyházmegye 
lelkészi kara és világi felügyelői, a r, kath. iskola és az állami 
iskola képviselői.

Karner Frigyes elnök megnyitójában visszapillantást tett azokra 
az időkre, mikor még Sárvár a magyar Wartburg volt, ahonnan 
Nádasdyak, Erdősyek, Dévai reformátorok emléke kiált felénk.

Az elnök azután üdvözölte az egyhm. esperesét Zongor Bélát 
és a többi vendégeket. Az üdvözlést Zongor Béla esperes köszönte 
meg úgy a maga, mint az egyházmegye nevében. Többek között 
ezeket mondotta: „Legyen meggyőződve az egyházmegye tanítói 
kara, hogy népoktatásunk ügyét mindenkor lelkesen hordoztam 
és fogom hordozni továbbra is, hiszen esperesi tevékenységem 
jó része a tanügy fejlesztése körül való fáradozásban telt el, 
amely körülmény lélektanilag is involválja, hogy népoktatás
ügyünk és ezzel kapcsolatban a tanítóság ügye állandó érdeklő
désemmel fog járni a jövőben is. Legyen meggyőződve arról is 
a tanítóság, hogy azon törekvésemmel, hogy úgy az egyházmegye 
egész tanítóságának, mint minden egyes tanítójának ott, ahol csak 
tehetem, segítségére legyek, mindenkor igyekeztem párosítani az 
igazságszeretetet is, leglelkiismeretesebben ügyelve arra, hogy 
minden tanítóval szemben a teljes pártatlanság vezessen.“
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Azután az elnök mindenre kiterjedő elnöki jelentését terjesz
tette elő. Kegyelettel emlékezett meg Rouseau J. Jakab nagy 
pedagógusról születésének 150-ik évfordulóján, aki a 18-ik szá
zad legnagyobb elméje volt. Megemlékezett tovább a mai nép
oktatásügyünk alapját képező 1868: XXXVIII. t. c.-ről 60. évfor
dulóján. Továbbá a speyeri birodalmi gyűlésről őseink bátor 
hitvallásáról a Kis-kátéról.

Azután következett a tárgysorozat: 1. Badics Adám nemes- 
csói kartárs ismerteti az egyes bibliai történeti tankönyveket, 
ajánlja, hogy az egyházmegye iskoláiban egységes legyen a bib
liai történeti tanítás a magyar tannyelvű iskolákban Berecky S. 
új kiadású a kisebbségi iskolákban pedig Kemény L. bibliai tör
téneti tankönyve vezettessék be.

2. Somogyi Béla körmendi kartárs tartott értékes előadást a
IlI.-ik osztály földrajz anyagáról a beszéd és értelemgyakorlat 
keretében való tanításáról, részletesen rámutatva arra, hogy mi
ként kell kitölteni azt a hézagot a III-IV. osztály anyaga között, 
amelyet az uj állami tanterv látszólag kihagyott. Az előadónak 
értékes előadásáért a közgyűlés köszönetét mond.

Több aktuális kérdés letárgyalása után a közgyűlés a Himnusz 
eléneklésével véget ért.

Rózsa Lajos
egyesületi jegyző

Közgyűlések.
A D unáninneni Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 

f. évi szeptem ber hó 18-án délu tán  3 órakor B udapesten, a tizedik ke
rü le ti evangélikus egyház tanácsterm ében (T isztviselő-telep, Sim or- 
u tca  35. sz.) ta r t ja  évi rendes közgyűlését. Ennek tárgysorozata : 
1. Hiszekegy. 2. E lnöki megnyitó. 3. A z evangélikus népiskolai v a l
lástan ítás anyaga. E lőadó: K aján  József. 4. G ondolatok a beszéd- és 
érte lem gyakcrlatok  köréből. Előadó: P o lste r Rezső. 5. Egyházm egyei 
tanítóegyesületek tárgyalást igénylő határozatai, 6. Egyesületi ügyek, 
7, P énztáros jelentése, 8. Számivő jelentése. 9. Indítványok. 10. A  
közgyűlés berekesztése. 11. Himnusz,

-  *

A  B ányakerü leti Ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület ugyancsak 
B udapesten , október hó 1-én, ta r t ja  meg közgyűlését, am elyről köze
lebbit azonban még nem  tudunk.

*
A  Tiszai Ág. Hitv, Evang. E gyházkerületi Tanítóegyesület f. évi 

szeptem ber hó 6-án N yíregyházán ta rto tta  meg közgyűlését. E rre  
m ajd  visszatérünk legközelebbi szám unkban.



248

Országos Protestáns Sajtószövetség.
M int fo lyóiratunkban m ár jeleztük, m egalakult az Országos P ro

te stáns Sajtószövetség, Ez a  m agyar protestántizm us jelentős ese
ménye. A  szövetség cé lja  olyan pro testáns tábor megszervezése, am ely 
a pro testáns sajtó  m unkásságát m éltányolni tu d ja  és azt úgy an y a
g iakkal, m int erkölcsiekkel tám ogatni is hajlandó . S a jtó irodá ja  ú tján  
a külföld elé tá r ja  a m agyarság és a protestántizm us bajait, megvédi 
igazát bárhonnan jövő tám adások ellen. A  szövetség pro testáns szel
lemű napilapot kíván a lap ítan i és tám ogatja  a  m ár meglévő sajtóorgá
num okat. N ap irenden  ta r tja  a p ro testán tizm ust érdeklő összes kérdé
seket; sa jtó ja  ú tján  felveszi a harco t a hitetlenség, vallási közömbös
ség, továbbá az egyke, a tuberkulózis és egyéb népbetegségek ellen. 
Egységes táborban ak arja  látni a p ro testáns hívők millióit a közös 
m unka sikerének érdekében.

A  m agyar protestántizm us világszerte elism ert mai vezérei szólít
ják töm örülésre és közös m unkára a natfvokat és kicsinyeket. T á jé 
kozásul az alapszabályoknak következő p on tja it közöljük:

11. §. A  szövetségnek alapító, rendes, pártoló, segítő és tisz te le t
beli tag ja i vannak,

12. §. A lapító  tagok azok a fizikai, vagy jogi szem élyek, akik a 
szövetség pénztárába  egyszersm indenkorra legalább 100 pengőt b e
fizettek,

13. §. R endes tagok azok a nagykorú p ro testáns m agyar á llam 
polgárok és pro testáns egyházi, vagy társadalm i vonatkozású jogi sze
mélyek, akik a szövetség céljának  m egvalósítására tevékenyen közre
m űködnek s akik legalább három  évre évi 10 pengő tagdíj fizetésére;

. párto ló  tagok, akik legalább három  évre évi 2 pengő tagsági díj fize
tésére  kötelezik m agukat. Segítő tagok m indazok, akik évenként leg
alább 1 pengőt fizetnek.

A  választm ány tagjainak szám a legalább 60, de 100-nál több 
nem  lehet.

Internátus és háztartási iskola.
A  ,,Fébé“ evangélikus diakonissza anyaház a budai hegyek kö

zött, a Hűvösvölgy végében, 6— 18 éves leányok szám ára in te rná tust 
nyit. Az in ternátusból a növendékek elemi iskolába és a legkülönbö
zőbb típusú középiskolákba járhatnak . Az in ternátus te ljes ellá táson  
kívül orvosi felügyeletet, k o rrepe tá lás t,' nyelvben és zenében külön 
ok ta tást vállal. V álla lja  az in ternátus olyan gyengébb szervezetű ele
mi és középiskolás növendékek  vizsgái e lőkészítését és v izsgáztatását, 
akik egészségi állapotuk  folytán nyilvános iskolákba nem járhatnak . 
A z anyaház az in ternátussal kapcsolatosan nagyobb leányok szám ára 
ház ta rtási iskolát is nyit, am elyben a ház ta rtá s i ism eretek e lsa já títá 
sán  kívül nyelv, zene, rajz, festés, gyorsírás és gépírás terén  való
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továbbképzésre is nyílik alkalom . — Az anyaház term észeti fekvése 
tiszta, egészséges erdei és hegyi levegőt, belső élete pedig a legko
molyabb, meleg keresztény  környezetet b iztosítja  a  növendékek szá
m ára. Szülők, akik ily értelem ben gyerm ekeik testi és lelki előm ene
telét szívükön viselik, fo rdu ljanak  m egkereséseikkel az alábbi címhez: 
P auer Irm a diakonissza főnöknő, B udapest, I., H idegkuti-ú t 123/a.

A 143 éves nyíregyházi evang, templom 
építésének története.
A múlt képe és a jövő útjai...

Irta: Hook Gyula, nyíregyházi ev. tanító.
V alahányszor elm egyek tem plom unk előtt, valam i k im ondhata t

lan érzés keríti hatalm ába lelkem et. Ez az érzés csak fokozódik, ha 
belépek az im pozáns épületbe, am ely hatalm as falaival és boltíveivel 
olyan ha tást tesz az em berre, m intha egy vártem plom  volna, A  lélek 
önkéntelenül is az áh ita t szent érzésével telik meg, A  m éltóságteljes 
falak, a fenséges boltívek, am elyek még most is — annyi évek után  
— úgy állanak, m intha acélból volnának öntve. C söndesek ezek a 
falak, ha a bivek éneke és im ája nem szárnyal benne az ég felé, de 
ha m agukban vannak, akkor a régm últ aranyködébe eltűnő esem é
nyekről suttognak, regélnek egym ásnak. H a valaki m egértené szavai
kat, hogy m ennyi küzdelm es és viharos esztendőt lá ttak  elsuhanni 
városunk fölött, de sokat, nagyon sokat lehetne arró l írni.

Egyszáznegyvenhárom  esz tendő!!
Ennyi idő te lt el a felszentelés óta, am ely 1786. év október hó 

22-én volt. Minő ujjongó öröm honolhato tt akkor a nyíregyházi evan
gélikus egyház m inden tag ján ak  szívében, azt a mai kornak sivár
lelkű gyermeke elképzelni is alig tud ja .

Nem volt megfelelő tem plom uk, tem plom ot ak artak  teh á t építeni! 
A bban a sötét, nehéz időben, am ikor a p ro testánsokat fojtogató karok 
vették  körül m inden oldalról, am ikor még élénken ott é lt a lelkekben 
a pro testáns lelkészgályarabok tragéd iá ja! Továbbá sok-sok tem plo
m unk elrab lásának  emléke. És e nehéz idők R udolf k irály tó l (1576) 
M ária Terézia haláláig  (1780) ta rto ttak . Csak fiának, II. Józsefnek 
trónralép tével kezdett fe lv irradni a p ro testánsok  szomorú é jszakája , 
aki ,,Türelm i r e n d e le t ié b e n  tem plom ok építését is m egengedte.

A  nyíregyházi evangélikusok is e lha tározták  ekkor, hogy tem p
lomot fognak építeni, el is ju tta ttá k  erre  vonatkozó kérvényüket a 
császári udvarhoz Bécsbe. 1784. év m árcius hó 24-én kap ták  meg az 
építési engedélyt. Szigorú u tasításokat is ta rta lm azo tt az engedély. 
M egjelölte az építendő  tem plom  helyét (a régi tem ető dom bján), to
vábbá a tem plom  m érete it is (hossza 22 öl, szélessége 12 öl). Nagy 
m éreteket szabtak, m elytől e ltérn i nem volt szabad. A zt gondolták 
t. i. az engedélyezésnél közrem űködő benfentes császári főhivatal-
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nckck, hegy az aránylag akkori kis gyülekezetnek nem lesz elég 
anyagi ereje ily nagy tem plom  építéséhez s így esetleg abbanm arad 
az egész terv.

A zonban őseinket ez nem  riasz to tta  vissza! Még aznap estéjén  
nagy egyházközségi gyűlést ta rto ttak , am elyen nagy lelkesedéssel e l
határozták:, hogy bárm ily nehézségek árán  is felépítik a templomot, 
még pedig az engedély parancsaihoz híven! Dicső emléket, örök ta 
nulságot, követendő p é ld á t á llítva  ezzel a késő unokáknak. M ilyen 
örömtől piros arccal és ragyogó szem ekkel ha llga tták  tanítványaim , 
m időn erről beszéltem  nekik.

A gyűlésen többek jav asla tá ra  — akik aggódtak az engedély 
esetleges visszavonása m iatt — egyhangúlag elhatározták , hogy a 
tem plom  alapkövét m ár a következő napon, m árcius hó 25-én, leteszik, 
így is tö rtén t. 1784. év m árcius hó 25-én, G yüm ölcsoltó Boldogasszony 
napján , ment végbe a tem plom  alapkőletétele. Lelkesedve és biza
lommal néztek a jövőbe, m ert nemes elszántság és szent elhatározások 
hevítették  a szíveket!

És néhány nap m úlva m egindult a nagy munka!
A történeti hűség igazolásául megjegyzem, hogy a tem plom  épí

tésére vonatkozó adatokat K rieger M ihály nyíregyházi nagytiszteletü  
evangélikus lelkész úr volt szíves rendelkezésem re bocsátani, aki e r 
ről sok-sok ívre terjedő  adatgyűjtem ényt, á llíto tt össze kéziratban, 
nagy buzgalom m al ku tatva elfakult régi írások, levelek és porlepte 
ódon könyvek között. O ttlétem kor megjegyeztem , hogy mily üdvös 
és hasznos volna e m unkát könyvalakban is kiadni, esetleg a hivek 
közös anyagi hozzájáru lása  segítségével, így azt m inden helybeli lu 
theránus család  m egszerezhetné.

M egindult tehát az építkezés! K ét esztendő és hat hónapig 
ta rto tt ez. A  hivek szinte vetélkedtek  egym ással abban, hegy ki-ki 
mivel járu ljon  hozzá. Sokan pénzadom ányokkal, am elyek között még 
ICO forintos összeg is volt — nagy pénz abban az időben — , sokan 
téglával, vagy a téglaégetéshez szüséges tüzelőanyaggal, sokan fa
anyaggal, gerendákkal stb. já ru ltak  hozzá. De voltak szegénysorsú 
hívek is! Ezek ilyenekkel nem tud tak  adakozni. Mit te ttek  tehát?  
Ingyen a ján lo tták  fel dolgos, munkás karja ikat. Nemes érzésű kő
míves iparosok fa la t rak tak , ácsok — idősebbek és fiatalok is — a 
fedélzet elkészítése körül fáradoztak , anélkül, hogy csak gondoltak 
volna is arra, hegy valam i d íjazást kap janak . A kad tak  szegény asz- 
szonyek, leányok és gyermekek, akik a napszám m unkák végzését vá l
la lták  ingyen, vagy nagyon csekély pénzért.

V ajjc ki tudná felsorolni e helyen a m unka- és áldozatkészség 
e példaképei m indegyikének nevét?!

Névtelen hősök ők, legyenek á ldo ttak  még haló poraikban is! 
Egy derék férfiú nevét mégis sikerült megtudnom, D axner A ndrás 
volt ez, aki egymaga 25.000 téglát készíte tt sa já t földjéből, azután ki 
is égette azokat a hívek á lta l ado tt tüzelőanyaggal.
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Az építésnél felügyelő építőm esterek: K irchbaum  Ignátz és 
Berchnicsek Lipót voltak.

Midőn két év és hat hónap m últán elkészült a templom, kívül- 
belül fehérre meszelve, maga az épülettöm b ugyanaz, am ilyen ma, 
csupán a tornya volt alacsonyabb.

1786. év október hó 22-én volt ünnepélyes keretek  között a tem p
lom felszentelése. M essze várm egyékből sereglettek  ide össze akkor 
az evangélikus hívek, hogy csodálják  a nagy alkotást, am ely p á r já t 
ritk íto tta  az egész országban. A  nyíregyházi evangélikus egyházköz
ség lelkésze Schmaál. Sám uel volt abban az időben, a kerü leti szuper
in tendens neve pedig Ruffíni János volt.

F ö lép íte tt hatalm as tem plom a — m ondhatni — azzá lett N y ír
egyházának, ami D ebrecennek a reform átus Nagytem plom . E ttől az 
időtől kezdve N yíregyháza helysége is m ind nagyobb és nagyobb fe j
lődésnek indul, hogy később azután a várm egye székhelyévé legyen. 
N yíregyháza ,,lu theránus R óm a“ le tt — sokszor hallha tn i e k ifejezést 
az országban — , a reform átusoknak pedig D ebrecen le tt azzá.

A zonban D ebrecennek m ár ref. tanítóképzője, ref. theológíája, 
sőt egyeteme is van, jogi, orvosi és bölcsészeti fakultással.

V ájjon nem létesülhetnének ilyen intézm ények az eljövendő év
tizedekben N yíregyházán is az evangélikus egyház keretében, te rm é
szetesen állam i hozzájáru lással?!

Ne gondoljuk soha, hogy ez utópia, m ert városunk roham osan 
halad  a fejlődés ú tjain , az itt m egforduló idegenek és m ás városbeliek 
e lragad ta tással nyilatkoznak az itt lá to ttak ró l, hála városunk bölcs 
vezetőjének és a korral haladn i óhajtó  elöljáróságának.

A páink elvégezték a tem plom építést, reánk is és fiainkra a meg
valósítandó feladatok egész sora vár még.

Ám bár D ebrecen sokkal régibb p a tiná jú  város, m int N yíregyháza, 
de a nagyobb fejlődés ott is csak a reform ációval indult meg a 16. 
században. És hol áll m a D ebrecen?

K ulturkczpont és egyetemi város!
M iként az ifjú  előtt a felnőtt nemes p éldája , úgy áll ma N yír

egyháza e lő tt D ebrecen városa, követendő példaként! lheologiai p á 
lyára  lépő helybeli evangélikus ífjainknak jelenleg az ország nyugati 
h a tárára , Sopronba kell menníök, hogy tanulm ányaikat elvégezhessék. 
Ez a körülm ény számos nyíregyházi evangélikus ifjú t gátolhat meg 
— és gátolt meg sajnos engem is — , hogy ezen p ályára  léphessen, 
m ár a költségek m iatt is, am elyeknek négy éven át való fedezésére 
szerényebb anyagi eszközökkel rendelkező szülő nem képes. Míg itt 
helyben ez sokkal könnyebb módon nyerhetne m egoldást. Továbbá 
N yíregyházán van egy állam i tanítóképző, m ásik a reform átus tan ító 
képző a K álvíneum ban, m ost alakul a harm adik  tanítóképző a róm.- 
kath. egyház kebelében. M iért ne lehetne az evangélikusoknak N yír
egyházán tan ítóképzője? Ezt esetleg .a  miskolci tanítóképzőnk ide- 
helyezésével lehetne m egoldani.
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E lvesztettük  E perjest, ottlévő büszkeségünket, ősrégi főiskolán
kat. Tegyük N yíregyházát m ásodik Eperjessé, C sonka-M agyarország 
evangélikus végvárává! E nagyszerű m unkában egyházunk szeretett 
főpásztorának m áris e lévülhetetlen  érdem ei vannak.

Sohat kell küzdenünk és dolgoznunk, hogy el ne m arad junk  a 
napjainkban  m egidult felekezeti kulturversenyben! De ez ideális v e r
sengés, m ert a kultúra érdekében  történik!

A z ilyen verseny eredm ényeiben csak nemes lehet! Nekünk jó 
evangélikusoknak kötelességünk, hogy a reánk  bízott talentum okat 
jól gyüm ölcsöztessük.

Rögös, nehéz az út, messze a cél, de porladczó  őseinknek dicső 
p é ld á ja  tanítson meg bennünket m inden szent ügyért odaadással és 
bá tran  harcolni!

Akik elmentek.
Ism ét elköltözött a régi tanítói gárda egy érdem es tag ja: Marton  

Karoly, aki te ljes 50 évet tö ltö tt a tanító i pályán. 1874-ben végezte 
a soproni képzőt, am ely akkor még három  évfolyam ú volt. Jó  köny
vek és szaklapok olvasásával tovább m űvelte m agát és a tanítói te s tü 
letnek igen képzett tag ja  lett. 1874-ben Rohoncra került, onnan m ás
fél év m úlva a kőszegi gyülekezet (születési helye) vá laszto tta  meg 
tanító jává, ahol 1924, évi szeptem berig hűségesen szolgálta az iskola- 
ügyet. T isztét mindig nagy ügybuzgósággal és szaktudással lá tta  el; 
h ivatalában a szigorúságot jól tud ta  összeegyeztetni a párta tlan  igaz
ságszeretettel. Tanítói m unkáját az alaposság és pontosság jellem ezte; 
növendékeit hozzászoktatta  a logikus gondolkozáshoz, azért a szám 
tan  és nyelvtan  tan ítá sá ra  különös gondot fordított, bár a többi tan 
tárgynál is mindig alapos m unkát végzett. A  testgyakcrla t tan ításá t 
is nagy buzgósággal lá tta  el és mindig örült, ha az évzáró tornavizs
gán a növendékek fegyelm ezett szabad- és rendgyakorlatait a néző
közönségnek bem utathatta  és annak tetszését és d icséretét m egnyer
hette.

T ársadalm i téren  is nagy tevékenységet fe jte tt ki. A  Vasi Felső 
Egyhm. Tanítóegyesületnek sokáig pénztárosa volt; a gyűléseken a 
gyakorlati és elm életi kérdések körül felm erült vitákban mindig részt- 
vett, A  kőszegi da lárdának  sok éven át vezetője, az Ó vodaegyesület
nek jegyzője volt. N agy érdem ei voltak különösen a Kőszegi B orter
melők Egyesületének szervezése és felv irágoztatása körül, m ert ő sze
rezte meg a borterm előknek a helyi borkim érés! engedélyt; évtizede
ken át a most bekövetkezett haláláig elnöke volt az egyesületnek s 
m int ilyen közszeretetnek örvendett a városban, ami abban is meg
nyilvánult, hogy beválaszto tták  a városi képviselőtestületbe, A  tű z 
oltóegyesületet is 39 éven át becsülettel és buzgósággal szolgálta, 15 
éven át mint annak főparancsnoka.
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N agy öröme volt csa lád jában : 1 leányt és 6 fiút nevelhetett fel 
a hazának, az egyik fia a háborúban hősi ha lá lt halt, a többiek m ind 
szerencsésen tu d tak  elhelyezkedni és előkelő helyet foglalnak el a 
társadalom ban.

Tem etése ritk a  nagy részvét m elle tt július hó 22-én m ent végbe. 
Legyen á ldo tt em lékezete!

Brósz János, az orosházi ág, hitv. evang. egyházközség igazgató
tanító ja, a M agyarországi T anítók E ötvös-A lap jának  tiszteletbeli, B é
kés várm egye törvényhatóságának, O rosháza község képviselő testü le
tének, az orosházi ág, hitv, evang. egyházközség képviselő testü letének 
rendes tagja, m űködésének 45., boldog házasságának  42. és életének 
66. évében hosszas, nehéz szenvedés u tán  1929. évi augusztus hó 
16-án meghalt. Az elm ondottakból is m egtudja m indenki, hogy a ta 
nítóságnak egy olyan rep rezen tánsa  húnyta  örök á lom ra szem ét, aki 
á llásának  súlyt és tek in tély t tudo tt adni. A kik ism erték  (pedig o r
szágszerte ism erték, m ert nem volt a tan ítóságnak  olyan m egm ozdu
lása, am elyben részt nem vett volna), tisz te lték  benne a szókimondó, 
harcos term észete m ellett is rokonszenves k a rtá rsa t, az egyeneslelkű 
és áldozatokra mindig kész, nemes férfiút. — H a felszólalt, rendesen  
fején ta lá lta  a szöget. Szívesen hallgatták , m ert beszédeit m indig 
egészséges hum orral fűszerezte. A zok között, akik az elm últ négy év
tizedben szóval, tettel, lelkesedéssel, soha le nem törő  energiával és 
k itartássa l a tanítóság erkölcsi és anyagi helyzetének  fe ljav ításán  fá
radoztak : Brósz János neve is szerepel. A zért k artá rsa í a há la  és 
kegyelet virágait fonják koszorúba és szeretettel őrködnek á ld o tt em 
lékezete felett.

*

K étbodonyban egy sokat Ígérő fiatal é le t esett á ldozatú l a k é rle l
hete tlen  kaszásnak, Klein Miklós  tanító , életének 24. évében, a leg
szebb virágzás korában, hagyta  itt a siralom  völgyét, Sokat szenvedett. 
M inden részvétünk a szegény anyáé, aki egyetlen fiát, tám aszát, örö
m ét gyászolja az elhúnytban. —  A  M indenható ad jon  a szíven sú jto tt 
szülőnek erőt a csapás elviseléséhez!

Életvonat.
Megy, robog az Éleívonat 
Dübörgő kereke oly gyorsan forog, 
Szikrázik a sin, pattan a kavics.
Az életben ez megszokott dolog. 
Hogy a vitt kincset és értelmet 
Villanás alatt tönkre zúzhatja 
Az ostoba váltóőr, a sors szeszélye, 
Ugyan kinek is jutna az eszébe?! Páter.
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Schubert-mozaik.
Irta: Khün Jáno3.

Regényírók és festők e lő szeretette l örökítik meg az em pire- és 
biederm eiervilág szim patikus a lak jait. V aterm örderes gallérban, hosz- 
szú kabátban, kü rtőkalappal fejükön a férfiakat. P u ritán  öltözékben 
a nőket, am inthogy m indenben a puritánizm us jellem zi ezt a kort.

Egy ilyen bájos biederm eierkép tá ru l fel ma szemünk előtt, 
am elynek színtere Bécs, az ősi császárváros, ódon kőházaival, m acs
kafejes kövezetével, füstös petró leum lám páival s szerenádot adó 
zenészeivel.

A  kép főalak ja  egy bohém lelkű idealista, a m inden szépért ra 
jongó Schubert Franz.

O tt lá tju k  mint 10 éves gyerm eket az udvari kórusban, m int ifjú 
tan ító t a lichtenthali elemi iskolában a ty ja  oldalán, m int dalköltőt 
és zongora játékost a bécsi szalonokban.

M indenütt kedves vendég ő a köréje csoportosult fiatal m űvészek 
társáságában. De egy szükebb bará ti körben érzi m agát a legjobban. 
Ezek nélkül e lárvult lélek m arad t volna, m ert anyagi és gazdasági 
ügyekkel sohasem foglalkozott, s ta lán  éhen ha lt volna, ha bará ta i 
nem intézik el ügyes-bajos üzleti ügyeit. Ezek az őrangyalok sok
szor osztják  meg vele lakásukat, kosztjukat, sőt még egyik-m ásik 
ru h ad arab ju k at is,

*

Az európaszerte m egrendezett Schubert-centennárium okon a rra  
h ivato tt zeneesztéták  sokféle m egvilágításban m éltatták  a „legtökéle
tesebb metodistát“; ugyanezt te tték  a m etropolisok napilap ja i és a 
különféle zenei szaklapok is. Egy könyvtárra való Schubert-tanul- 
m ány és é le tra jz  íródo tt össze h alá lának  századik évfordulóján, pedig 
alig lép te  á t 31. életévét. De ezt a rövidke életet oly gazdag ta r ta 
lommal tölti meg, am ely nevét ha lh a ta tlan n á  teszi.

Schum ann ír ja  róla, hogy amire szeme ráesett, amihez hozzáért, 
abból zene lett. Abból a művészi hódolatból, amellyel az egész m ű
velt világ áldoz a száz éve halott zenáköltő emlékének, mi is ki akar
juk  venni részünket.

B ennünket közelebbről Schubert m unkásságának zenepedagógiai 
jelentősége érdekel, továbbá életének M agyarországon e ltö ltö tt része 
s az ezzel kapcsolatos m űalkotásai.

A  18. és 19. század zeneköltői k é t irányzato t képviselnek. Bach 
S. Jánostó l Beethovenig az I. és II. klasszicizm us korát különböztet
jük meg, ezt követi .a rom antikus irány, am elynek úttörői a m ann- 
heimi iskola tagjai, élükön Stam itzszal; nyom ukban já r W eber K ároly  
M ária, Schubert, Schumann, M endelssohn, Spohr, M arschner, M eyer
beer, K reu tzer és mások. Schubert tehát rom antikus zeneköltő. Soha
sem keresi a tém ákat, m inden im pulzív term észetéből folyik. A  zené
ből k íáradó  erős egyéniség, fokozottabb színhatások, a zeneköltő le l
kén átfutó érzések rögzítése sokszor a zenei form ák m ellőzésével, a
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dekoráció, vagy m akacs ragaszkodás egy-egy motívumhoz, m erészebb 
szárnyalású  témák, a terjengős feldolgozás, de főképen az ú jsze rű 
ség és a fantasztikus elemek bevonása, bizonyos felszabadulás, az egy
oldalú form akultusz hidegségéből, erős nem zeti sajátosság s még- 
inkább az egyéniség teljes felszabadulása, sőt féktelensége az, ami 
a zenében kifejezésre jutó rom antikát jellem zi.

Nem lehet a klasszicizmust és a romanticizmust a zenében érték 
szerint osztályozni, mert mindenik nagyértékű művekkel ajándékozta 
meg az emberiséget, de azért sem, mert sokszor találkozik a két irány 
egymással,

Beethoven és Schubert egy századnak a gyerm ekei (1826, m ásik 
1828). Beethoven mégis a k lasszikus irány  követője, bár erősen h a j
lik az újszerűség felé és a rom antikusok az ő ú tm u ta tása  szerint do l
goznak. H egy m ennyire m egértette Schubert zenéjét, betegágyán te tt 
k ijelentéséből látható, am időn Schubert da la it forgatva azt m ondotta:
„valóban isteni szikra van benne“. M olnár G éza zenetörténetében  
így jellem zi a két m estert: „Beethoven zenéje  az ak a ra t k ifejezője, 
amelyből szépség lesz; Schubertnál a szépségből lesz az ak a ra t oly- 
formán, hogy ő a szépet m egsejti, ami vágyat ébreszt benne s ez őt 
a kom ponálásra készteti. E lkábul a dallam  szépségétől, szövi a m e
lód iát egyre szélesebben, hogy sokszor alig tud megválni tőle. O tt, 
ahol m ás költő pontot tenne, ő még tovább a k a rja  álm odni képzel- 
mének színes képeit, hogy szinte vég nélkül élvezhessen, m eleget te r 
jesztve nem csak hallgató ja, hanem  sa já t lelkében is. így  lesz a szép
ségből a k a ra t“.

*

,,Schubert az igazi dal megteremtője!“
M integy 600 dalt kom ponált, am elyek közül ism ertebb dalkom - 

pozicióí a D er W anderer, Die schöne M üllerin, Die W interreise, az 
Erlkönig s egyéb dalai, G retchen am Spinnrad, M eeresstille, D er 
Taucher, W onne der W ehm uth, N ähe des G eliebten, Schäfers K lage
lied, nyolc vallásos ének és még a többi, am iknek címeit is sok volna 
felsorolni. M íkép értendő  m ár m ost az, hogy Schubert a dal meg
terem tője; hiszen előtte is írtak  dalokat?  Igaz, de ezeknek egy része 
drám ai je lenetekre em lékeztető, áriaszerű , széles kompozíció. A  
Schubert-dalok form ában és hangban  különböznek a régi énekektől, 
am ennyiben m ellőzik a drám ai stilust és inkább intim  jellegűek,

A másik különbség abban nyilvánul, hogy Schubert már a dal 
elején megad egy motívumot, amelyben az egész dal él. Ez ismétlő
dik, módosul, varíálódik. A zenetörténetírók szerint miniature- 
szerűen dolgozik.

Énekeinek dallam a friss, fo rm ája mellőzi a régi kötöttséget, sza
b ad d á  lesz, am ellett a kidolgozásban a legprecízebb, soha egy stilus-, 
h ibát nem követ el. M aga m ondja: „A m it csináltam , átm ent az é rte l
m en és a fá jdalm on .“ Ö sztönszerű m egérzése bám ulatos, s m ert 
Salieri és R uzitska tan íto tták  őt já tszan i és összhangosítani, a zene
szerzésből kevés irán y ítá s t kapott. De ta lán  ez volt a  szerencséje,
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m ert ha tö rténetesen  egy akadém ikus m ester uniform izáló unalom 
m alm ába kerül bele, kétséges, hogy m egtarto tta  volna-e terem tő le l
kének frisseségét, invenciós gazdaságának k ifogyhatatlan  forrását.

Schubert operá t is írt, de sikereket nem a ra to tt a színpadon. ,,Die 
Zw illinge“ egy felvonásom dalm űje m indössze hat előadást ért meg. 
Vokális m unkái: férfi és női karok, himnuszok, kan tá ták  és hat mise.

Szimfóniái jelentősek, s közülük a h-m oll és C -dur szimfónia 
m onum entális alkotások; csupa erő és napfény  mindenik.

K am arazenéje  és zongorakom poziciói közül sok örökbecsű darab  
m arad t ránk, Ő a M om ent m usikálok m egterem tője. Zeneszerzői je 
lentőségét a zenetörténetírók  a következő m ondatban foglalják össze 
igen talá lóan: „Zenéjében a prim itív lélek is m egtalálja  önm agát és 
a kifinom ult elm ék is ráism ernek sa já t képükre .“ Ez a kettős tü k 
rözés m u ta tja  az igazi m estert. Összes m unkái m integy 1200-ra 
tehetők.

*

K étszer v á lla lt á llás t m int zenetanár E szterházy  K ároly  grófnál, 
aki őt M agyarországra zselészi b irtokára is elhozza, 1818-ban és 
1824-ben. A  feudális gróf fizetett zenésznek tek in te tte  és a szem ély
zethez szám ította. A  szem élyzet udvarában  kapott lakást és e llá tást. 
Zselészen ism erkedik meg Schönstein K áro ly  báróval, aki évek múlva 
szerzem ényeinek egyik leglelkesebb in terp re tá ló  ja. A  m agyar föl
dön, a m agyar légkörben szerzett im pressziók Schubert lelkében m ély 
nyom okat hagytak, ami egynéhány szerzem ényén is m eglátszik, ne
vezetesen „D ivertissim ent a la  H ongroise“ című f-mollos zongora
áb ránd ján , az a-m oll zoügoraszonáta (op. 42) scherzóján, valam int 
néhány im proptun. Zselészen fejezte be a később nagy feltűnést keltő 
férfikarát, ,,Der G ondelfahrer“-t. U gyancsak itt ír ta  vegyeskarra a 
„G ebet ver der Schlacht“ című gyönyörű dalát, am ellyel tíz óra a la tt 
készült el, s am ely azon m elegében kerü lt bem utatásra  a  gróf sza
lonjában.

Zselészi m agányában szíve egy eddig ism eretlen érzésnek is hely t 
adott. K arolin kom tesz gyengéd figyelme, ragaszkodása és bájos egyé
nisége felm elegítették a „zongoratan ító“ szívét. B ár érzelm eit ta k a r
gatta, mégis k irobbant belőle a titok. Egy alkalom m al u. i. azt k é r
dezte tőle K arolin kom tesz, m iért nem a ján lja  valam elyik m űvét neki? 
M ire Schubert nekibátorodva azt m ondotta: „M inek a ján ljam  Önnek 
valam elyik müvemet, hiszen úgyis m ind m agának készülnek azok!“ 
Hogy nyílt vallom ással sohasem  állo tt elő, annak oka bizonnyal a 
közte és a grófkisasszony közti nagy társadalm i távolság volt,

(Vége következik.)
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Szerkesztői üzenetek
H. S. Azt mondod: nem címre, rangra van szükség, hanem legalább 

az elsőrendű életszükségletet biztosító illetményekre és lakbérre. Igazad van!
R. I. Szívesen szolgálok vele. Az a n a c h r o n i s m u s n a k  többféle 

értelme és magyarázata van. Voltaképpen időbeli tévedést, időtévesztést, idő
számítási hibát jelent. De jelentheti az időszerűnek elhanyagolását is. Anachro
nismus valaminek nem a maga idejébe, korszakába való beállítása. Például: 
Trója ostrománál ágyúkat szólaltatunk meg, vagy drót nélkül sürgönyöztetünk 
Amerika felfedezésekor. Nyugállományban'levő ember a köztudatban szabadon 
rendelkezik ideje felett, tehát mindig ráér. Anachronismus azonban ezt az időt 
olyannak feltüntetni, mintha akkor egy szabad perc felett sem rendelkezhetne 
és a sok munkától még lélegzetvételhez sem jutna.

K . B . Scripta manent. Tehát semmit sem írásban! Intézd el élőszóval 
nyíltan és férfiasán !

K. J. Kőszeg. Hogy a felolvasás milyen alkalommal és milyen közön
ség előtt történt, annak megjelölése talán nem fontos. Az író értékét az olvasó 
úgysem aszerint Ítéli meg. Cikkedet mindenki tetszéssel olvassa, ez pedig rád 
nézve hízelgőbb, mintha a fent említett megjelölés megtörtént volna, de másként 
az elismerés elmaradna.

Érdeklődőknek. Az egyházkerületi közgyűlést az időközben kitűzött 
törvényhatósági választások miatt kellett elhalasztani és ez természetesen maga 
után vonta a mi közgyűlésünknek elhalasztását is. Ez a szokatlan eset némi 
zavart íog okozni. Névre szóló meghívóink már szétmentek, újakat nem nyo
mathatunk, mert erre már sem költségünk, sem időnk nincsen. Azért figyel
mükbe ajánljuk k. kartársainknak a lapunk élén közzétett értesítést és kérjük, 
hogy ahhoz igazodjanak.

Nagyatád. Minden máskép lesz. Gyűlés után egy napra átrándulok. 
Ezt különben megbeszéljük majd Kaposvárott. A viszontlátásra!

Homo. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a választmányi tagságról 
lemondták Bizonyára elkedvetlenedtél. De neked maradnod kellett volna, mert 
a te idealizmusod rázta fel a közömböseket a tétlenségből. Egyesületi életünkből 
való kikapcsolásod nagy erőbeli veszteséget jelent.

N. S. Bizony egymás mellé öregedtünk. Kenyerünk javát megettük. 
Amivel az élet adósunk maradt, azt nyugodtan írhatjuk veszteség-számlánkra. 
Csakhogy ne feledd, sokszor talán észrevétlenül haladtunk el a boldogság mellett, 
mert úgy vagyunk vele, mint a szemüveggel: keressük és az orrunkon van.
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Értesítés.
A Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanító

egyesület közgyűlését, közbejött akadályok miatt nem a 
szétküldött meghívókon jelzett időben, hanem

október hó 22-én
tartja meg K a p o s v á r o t t ,  d. e. 8 ó r a i  k e z d e t t e l  a 
ref .  g y ü l e k e z e t i  ház  d í s z t e r m é b e n .

Ennek szives tudomásúlvételét és a tagok teljes számú 
megjelenését kéri az

Elnökség.

Meghívó.
A z  O r s z á g o s  Á g o s t a i  H i t v a l l á s ú  E v a n g é l i k u s  T a n í t ó e g y e s ü l e t  

rendes közgyűlését 1 9 2 9 .  é v i  n o v e m b e r  h ó  1 2 - é n ,  d é l e l ő t t  10 ó ra i  k e z 
d e t t e l  B u d a p e s t e n ,  a z  e g y e t e m e s  e g y h á z  Ü l lö i - u t i  h á z á b a n  (Luther- 
Otthon) ta rtja  meg, melyre az egyesület összes tagjait és a tanügy 
iránt érdeklődőket ez úton tisztelettel meghívom.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó.
2. A  kegyelet adójának lerovása.
3. Titkári jelentés. Előadó: Somogyi Béla.
4. Az alkoholkérdés és az iskola. Előadó: Deák János dr, egye

temi tanár.
5. A  kántorképzés reformja. Előadó: Gerengay Pál,
6. Je lentés üdülőházunkról, Kiszely János.
7. Tankönyvrevizió. Előadó: Somogyi Béla.
8. Szakfelügyelet. Előadó: Darida Károly.
9. Pénztáros és a számvizsgálóbizottság jelentése.

10. Indítványok,
A z  e g y e s ü l e t  v á l a s z t m á n y a  ugyanakkor és ugyanazon a helyen 

délelőtt 8 órakor ülést tart. Kérem a választmányi tagok pontos meg
jelenését.

Indítványok írásban és három nappal a közgyűlés előtt térj esz
tendők az elnökséghez.

Akiknek arcképes igazolványuk nincsen és a közgyűlésen részt- 
venni óhajtanak, jelentsék be kívánságukat legkésőbben október hó 
30-íg Kiszely János pénztárosnál Cegléden.

Krug Lajos
elnök.
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Tanító-hála.
,,A tropos“ álnév a la tt  egy újságíró cikkeket ír emlékeiből a 

,,Pesti H ír lap“ hasábjain. Többek között megírja, hogy a kommuniz
mus alatt, amikor szöknie kellett, neki és hozzátartozóinak, a határon 
végső kétségbeesésükben, mert a szökés nem akart  sikerülni, Nagy 
Lajos kanizsai tanító szólítja meg és fe la jánlja  segítségét, mondván:

,,Úgylátszík, már teljesen megfeledkezett rólam. De én nem. 
Amikor itt gondterhesen láttam járkálni, az jutott eszembe, hogy t a 
lán a segítségére lehetek és meghálálhatom azt a szívességet, amelyet 
régebben nekünk, magyar tanítóknak te tt .“

S elmondta az üjságíró emlékezetének felfrissítésére, hogy Szél 
Kálmán miniszterelnöksége korában nagy sérelem érte a tanítóságot. 
Két tanítótársával felkereste az újságírót, aki elvitte őket a miniszter- 
elnökhöz, s a bajon segítve lett.

íme, a tanítói hála. Évek múlhattak el, de a tanító szívéből nem 
söprődött el a hála érzete, s boldog volt, hogy szolgálatára állhatott 
a jóttevőnek, törleszthette az össztanítóság adósságát.

Az az újságíró bizonyára tett  annyi szolgálatot a tisztviselő osz
tá ly  más tagjának is, s azok ott a szükségben észre sem veszik, ha 
pedig észrevették, akkor akadályokat gördítenek útjába, s a szük
ségből a végszükségbe akarják  taszítani; de a tanító, aki a családban, 
az iskolában, a templomban, a kulturházakban, Istennek szabad ege 
a la t t  hirdeti, hegy a szeretet legszebb virága a hála, cselekszi is azt.

Mily kevés kell ahhoz, hogy ez a virágbimbó kinyíljon, s mégis 
nem engedik, sokszor megtapossák, a lenézés fagyos derét küldik rá.

K ár pedig. Ennek a társadalmi osztálynak a lelkét aranyba k e l
lene foglalni, hogy sugározza magából azt a jót, amit az Isten egy 
örömpillanatban belé lehelt.

Hányszor akadtak Nagy Lajosok, akik telt kézzel nyújtották a 
hála  ajándékát, csak — sajnos — kevesen voltak ,,Atroposok“, akik 
nyíltan, férfiasán, szeretettel meg is köszönték volna.

És amint itt ülök most íróasztalomnál s szántom a sorokat, úgy 
érzem, hogy mindkettőjük előtt állok s szorongatom könnyes szemek
kel kezüket.

A  Nagy Lajosét, mert tőle ezt vártuk, mert ő m i vagyunk; az 
„A troposét“, mert benne a tökéletes tanítványunkat láttuk meg.

Páter Jenő.
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Észszerű nevelést a gyermekeknek!
Szülői értekezletek anyagául.

„Oh mily boldogság fekszik e szóban: Anya!“
(Eötvös József.)

A  vallás és közoktatásügyi miniszter úr tudvalevőleg elrendelte, 
hogy a család és iskola közti szorosabb kapocs létesítése szempont
jából, a különféle iskolák időnként úgynevezett szülői értekezletet 
tartsanak.

Ez az igénytelen elmefuttatás egy ilyen szülői értekezlethez kíván 
anyagot szolgáltatni. Szerzője tudniillik, mint őspedagógus, m ajd  fél
századon át bőséges tapasztala tokat szerzett sok szülői ház ferde ne
veléséről, indíttatva érzi tehát magát, hogy szerény tanáccsal szol
gáljon a rra  nézve, hogy miként neveljék a szülők, különösen az 
anyák gyermekeiket.

Ez a cikk nem akar nagyképű pedagógiai okoskodás lenni, csak 
futólagosán akar rámutatni, hogy a gyermekek nevelésében mi a leg
fontosabb. Szerzője elérte azzal is célját, h a  csak néhány szülő szív
leli meg a cikkben elmondottakat, mert ezzel megnyert már néhányat 
az észszerű nevelés követőjének.

A legdrágább kincs, melyet a szülő gyermekének adhat, az e r 
kölcsös, vallásos, hazafias és tudományos nevelés. Oly kincs ez, m e
lyet moly meg nem emészt, tolvaj el nem ragad. Ezen kincs meg
szerzésénél két tényező működik közre: a család és iskola. M űködé
sében e két tényező egymásra van utalva.

A  nevelés kezdetét a szülő, illetőleg az anya indítja meg és ami
kor gyermeke a hat évet betöltötte, á tad ja  az iskolának. Midőn a 
gyermek iskolába kezd járni, a nevelés tere annyira  tágul, hogy a 
családnak és iskolának egyesült erővel kell munkálkodnia, ha biztos 
eredményt akarnak  elérni. Hogy a szülők és különösen az anya mű
ködése és eljárása  mennyire hat ki a gyermek iskolai életére, azt az 
mondja  meg elsősorban, aki tanítással foglalkozik. Ha valahol szük
séges az egyetértő és közös erővel való működés, úgy bizonyára szük
séges az a nevelés terén. Ahol az egyik tényező működése a má
sikét keresztezi, ott az eredmény nagyon kétes.

Már az ősidők óta észlelték, hogy az anyának mily rendkívüli 
hatása  van gyermeke jellemének és hajlam ának fejlesztésére. El- 
v itathatatlanul áll igenis, hogy a gyermekeik jövő erkölcsi élete irá 
nyításának feladata az anyákra  hárul, akiknek így kezébe van letéve 
egy egész nemzedék jövő boldogsága vagy boldogtalansága is.

Az anya a mennyország vagy pokol kapujá t tá rha tja  föl már itt 
a földön.

Fölöslegesnek tartom, hogy részletekbe bocsátkozzam és kimu
tatni akarjam  az irányt és határpontot, hogy mily úton és meddig
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hathat az anya gyermeke célirányos nevelésére. Célom ezúttal egye
dül azt hangoztatni, hogy: az anyák helyes irányban neveljenek.

Nevelés alatt  elsősorban a szellemi nevelést értem. De a nevelés
nek nemcsak a szellemi tehetségekre kell szorítkoznia, hanem a testre 
is ki kell terjednie. M ert há t mit ér a világot csodálatba ejtő tudo
mány sínylődő, beteges testben? És mit ér a herkulesi erő és ügyes
ség sötétségtől kongó elme mellett?  Nagyon helyesen fogták föl már 
a régiek is, hogy egyike legfőbb adományoknak, az „ép elme ép test
ben“. Megtörténik, hogy a szellemi haladás a testi fejlődés kárával 
já r  és viszont. Ebből következik tehát, hogy a nevelésnek a testre és 
szellemre egyaránt, vagyis az egész emberre kell kiterjednie.

A  szellemi nevelést illetőleg, az anyának az a hivatása, hogy gyer
mekének lelkét fejlessze, annak minden mozzanatára  ügyeljen. Igye
kezzék a fejletlen emberből a legjobbat és legszebbet kifejleszteni, 
mert, ha nem így végzi feladatát, nemcsak gyermekével szemben, de 
az emberiséggel szemben is vétkezik.

A gyermeklélek tiszta, Íratlan lap. Kinek kötelessége, hogy ezen 
tiszta lapon a legelső vonást megtegye? Mi volna más felelet erre,, 
mint: az anyának, A  gyermek lelke gyúrható agyag. Kinek jutott 
a szerencse, hogy ezen gyúrható agyagból tökéletes, nemes alakot for- 
jon? Ismét csak az a felelet; az anyáhak.

A  zsenge gyermeki léleknek még nincsenek kialakult rossz szo
kásai; nincsenek megrögzött jellemvonásai, tulajdonságai, A  zsenge 
kor tehát a legalkalmasabb arra, hogy az Isten képére teremtett lény 
emberré fejlesztessék. — Anyák! Ti vagytok az első nevelők s higy- 
jétek el, hogyha gyermeketek lelkét, ezen szüztiszta, Íratlan lapot e l
homályosulni engeditek: nincs iskola, nincs tanító, vagy másféle ne
velő, aki ezt fényesre csiszolja; ha nem művészi kézzel bántatok az 
aÉyaááa h ha nem egész lélekkel csüngtetek a szent anyagon, akkor 
minden hiába, bűnös mulasztástokat már nem hozhatja helyre többé 
az iskola, a nevelő.

És hány olyan anya van, aki ezt — sajnos —  nem tudja!! , . , 
Hányán vannak, akik félszegen, helytelenül nevelnek, öntudatlanul?!

Itt önként fölvetődik az a kérdés, hogy tulajdonképen hol kezdő
dik az anya magasztos nevelői teendője? , . . E llentmondásnak látszik, 
de valóban úgy van: m indjárt  a bölcsőnél, amint egy kiváló nevelő 
is mondotta: „A gyermeket nyolcnapos korától fogva kell nevelni.“ 
Amint pedig oda fejlődött a gyermek, hogy egy cseppet gondolkodni 
tud és ferde lépést követett el, de nincs tudatában  annak, hogy hely
telenül cselekedett, az erre való szülői figyelmeztetéssel, oda ju t ta t
juk, hogy maga magát is nevelni fogja és később nem téved helytelen 
útra. A  helyes neveléshez tartozik tehát, a szülőnek az a törekvése, 
hogy gyermeke önmagát is nevelje, mert csak így lehetséges, hogy 
nevelő munkája  eredménnyel járjon. Van olyan pillanat ugyanis a 
gyermek életében, amikor lelke megnyílik, amikor magára eszmél és 
gondolkozik. Ha a szülő gyermekét el tud ja  vezetni odáig, hogy m a
gára eszméljen: félig már felkészítette az életre.
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A serdültebb korban még nagyobb jelentőségű a gyermek neve
lése. Amint megszokja, vagy megszokta kötelességét a gyermek kora 
fiatalságában, úgy fogja azt elvégezni felnőtt korában is. Amint m a
gába szívta a lélek éltető erejét: a hitszeretetét, úgy fogja azt szeretni 
az élet minden viszontagságai között is. Szóval, amíly kötelesség- 
tudónak, hazafiasnak, vallásosnak nevelitek, ti anyák, gyermekeiteket, 
olyanok lesznek azok mindenütt és mindenkor, az élet bármely vi
szonylatában. A  szülői házban elsajátíto tt nemes tulajdonságokat 
megőrzik szívükben és lelkűkben s ezek a tulajdonságok vezetik őket 
életük egész folyásában s adnak alkotó és tetterőt azoknak a fe lada
toknak elvégzéséhez, amelyek m ajdan az életben reájuk várakoznak,

A szülők, különösen az anya példája  kitörülhetetlen nyomot hágy 
a gyermek későbbi életében. Amit a családban lát, hall és tanul a 
gyermek, annak áldásos, vagy kárhozatcs hatását meg fogja érezni 
egész életében. Vigyáznunk kell tehát a gyermekre, óvatosan és sze
retettel kell gondoskodni arról, hegy a szülői házban, az iskolában 
és a társadalomban mindenütt a legszentebb és legszebb eszméket 
tanulja. A  fa csak akkor terjeszt terebélyes lombot, ha gyökerét óv
juk, ápoljuk és ha azt tisztítjuk meg minden veszedelmes behatástól.

Helytelen nevelési módszert alkalmazó szülőktől hallottam olyan 
kifakadásekat, hogy az ő gyermekük rossz, már ilyennek született, 
hiába tehát minden igyekezetük, hogy rossz ú tra  tévedt gyermekük 
megjavulását várhatnák. Az ilyen kifakadásra felvetem a kérdést: 
van-e rossz gyermek csakugyan? Én azt állítom, hegy nincs, csak te r 
helt hajlamú, csak lelki defektusban élő gyermek van. De rossz gyer
mek, ismételten hangoztatom: nincs. Hogy azonban lelke el ne té- 
velyedjen, korán el kell indítani a helyes útra.

Azt mondottam, hogy amit a családban, a környezetben lát, hall 
és tanul a gyermek, az kihatással van egész életére. Mert ne gon
doljuk hogy a gyermeki értelem olyan gyenge, hogy az idősebbek
nél látott következetlenségeket nem veszi fel. igenis észre veszi, mert 
a gyermeknek nagyon finom érzéke van. Az érző és okoskodó tehet
ségek tökéletesen el vannak egymástól különítve és így egymástól 
függetlenül működnek. Az érzés rögtön kárhozta tja  azt, amit az Ítélő
képesség még nem tud megbírálni. Ha pl, az anya gyermeke é rde
kéért leküzdi rossz kedélyét és rendszeresen arra  is igyekszik, hogy 
egész magaviseletében nemesebb, magasabb és tisztább érzései által 
vezéreltesse magát, akkor az a jó, ami ebből származik, nemcsak 
gyermeke javulására szolgál, hanem ő maga is elégedettebb, jobb és 
boldogabb lesz s a jó siker gyönyörűségeit m indennap szaporítja. E l 
lenben, ha az anya önző, hiú, szeszélyes, igazságtalan, indulatos, ak
kor a baj sokkal messzebb terjed, mint az az elégületlenség és szen
vedés, amit önmagának szerzett. Gyermeke is szenved mind ha jlam á
ban, mind boldogságában, mind szerencséjében, s míg az első esetben 
az anya mindazoknak a szeretetét és tiszteletét kivívja, akik érint
kezésbe jönnek vele, a másik esetben csak félelmet és ellenszenvet 
ébreszt.
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Amily életviszonyok között s aminő családi és társadalm i miliő
ben nő fel valaki, ugyanolyan életviszonyt és társalgást folytat. R end
kívül kívánatos tehát, hogy a család lelke: az anya, maga a család 
és a távolabbi környezet is helyes példát adó, józan életű, vallásos 
és feddhetetlen erkölcsű legyen.

Ha gyarlóságunk miatt netán méíhs hibáznánk, igyekezzünk azt 
eltitkolni legalább gyermekeink előtt; házunk, udvarunk legyen a bé
kesség, a szeretet színhelye; ne kapíon abban lábra a gyűlölség, a 
perlekedés soha. Társalgási nyelvünk legyen minden fajta lan  szótól 
ment. Gyermekek előtt soha ne beszéljünk olyant, ami nem gyermek
nek való. A családban soha senki ne káromkodjék. Az imádkozásra 
és a templom látogatására  a gvermekek korán rászoktatandók. Össze
foglalva a mondottakat: legyen minden család háza egy-egy templom 
és ezekben példát adó papok: az anya  és az apa.

A  nevelésben a legfőbb kívánalom tehát, hogy az valláserkölcsi 
alapon történjék; mert ahol az erkölcsi alap a nevelésben hiányzik, 
mint ro thadt anyagon a gomba, búján  tenyészik mindenféle mérges 
kinövés. ,,A gyermek szeme a jövő tükre; jaj annak, aki elhomályo
sí t ja“, mondja  Juhász  Gyula költőnk. Ja j  lenne a nemzetnek, ha jö
vendője elpusztulna. A nemzeti jövendő azon múlik, hogy a mostani 
és a következő nemzedék testben egészséges, edzett, lelkének nemes
ségében pedig az emberi méltóságot visszatükröző legyen. Nem ke
vésbé fontos az is, hogy nemzeti érzésében megerősítve legyen.

A valláserkölcsi és hazafias nevelés is — mondanom is feles
leges — kell, hogy a szülői házban vegye kezdetét.

Valláserkölcsös nevelés mellett, a gyermekszív feltétlenül te rm é
keny talajul szolgál a vallás fájának magja számára. Legyünk tehát 
vallásosak és lelkünk mélyén éljen a hit, a remény, a meggyőződés 
az Isten atyai gondoskodásáról; ez segít minket abban, hogy gyer
mekeinket e szellemben becsületes, erkölcsös emberekké nevelhessük.

Hazafias nevelés mellett pedig a gyermekben erősödik a nemzeti 
szellem és ebben erősödvén, a hazáért  való önfeláldozó cselekedetre 
mindig kész lesz, amikor a haza érdeke azt kívánja tőle.

Anyák! Szülők! Halljá tok meg e szavakat s vegyétek jobban 
gondjaitokba, mint eddig, gyermekeitek vallásos és hazafias nevelé
sét. P illanatra  se feledjétek, hogy gyermekeiteknek nemcsak testi ja 
váért, hanem — és még inkább — lelki üdvösségéért is elsősorban 
ti viselitek a felelősséget; nemkülönben azért is, hogy megtettétek-e 
a hazafias nevelés terén is azt, amivel hazátoknak tartoztok.

A nevelés problémájával nagyon sokan foglalkoztak irodalmilag 
is. Azonban a teóriák nem mindig váltak be a gyakorlatban, még 
pedig azért nem, mert a gyermeknevelést általánosítani nem lehet. 
Nem lehet pedig azért, mert a nevelés szabálya a gyermeknél egyéni
ség szerint kell, hogy változó legyen. Ami edzi az egyiket, az a m á
sikra gyengítőleg hat.

Bizonyos, hogy a feladat nagy és felelősségteljes. Ámde azt hi
szem, hogy a szülő, aki a jóra a saját cselekedetével is folytonos pé l
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dát ad: a feladat legnagyobb részét megoldotta, mert ezzel jellemet 
adott gyermekének.

A gyermekkel veleszületett hajlam semmivel sem erősebb, mint 
a belenevelt tulajdon. Csak éppen az ellensúlyozás mértékét nem 
találják el, vagy legtöbb esetben nem keresik azok, akikre egy-egy 
emberi élet boldogsága vagy boldogtalansága bizatott. A  mérték a l 
kalmazásának helyessége a döntő. Hosszú évek szeretettel vállalt 
munkája kell hozzá. Csak az anyai szív ereje képes erre, ahogy egy 
irodalmi jelesünk mondja: ,,Nagy vagy, csodálatos, egy az örök Is ten
nel, anyai szív, anyai szeretet.“

Ha azt akarjuk, hogy valahára  jobb útra tereitessék a mai e r 
kölcsi tekintetben annyira hanyatlásnak indult ifjúság és vele a jövő 
nemzedék, mindenekelőtt a leányok nevelésére kell a legnagyobb fi
gyelmet fordítani, hogy mint leendő családanyák egykor ők maguk is 
jól nevelhessenek. Föltétlenül szükséges ugyanis, hogy a leendő anyák 
megtanulják azt: mi a nevelés, mi az anya nevelői hivatása. Míg ez 
a nevelésre hivatottak előtt meggyőződéssé nem érlelődik, addig hiá
bavaló minden igyekezet, amelyet úgy a szülők (különösen az anya), 
mint a nevelők a nevelésre vonatkozólag elméleti és gyakorlati irány
ban tanúsítanak.

A  természet a nőt rendelte gyermekei nevelésére. Gazdagon fel
ruházta azzal, ami a nevelés első feltételéhez tartozik, t. í. a nevelő 
szeretetével és türelmével. Fölruházta  az önfeláldozó, a legszentebb 
szeretettel: az anyai szeretettel, amelyről Tompa Mihály, melegszívű 
költőnk, eme fenséges szavakban zeng dicsőítést:

, ,0h  anyai érzés, anyai szeretet,
Mélységed, nagyságod megmérni nem lehet.“

Az apai szeretet, a hitvesi szeretet, a felebaráti szeretet m ind
mind csak halvány bolygótíiz az édesanyai szeretet lángtengeréhez 
képest. Nincs viszony a földön, amely bensőség tekintetében össze 
volna hasonlítható azzal, amely az anyát gyermekéhez köti. Egy m á
sik aranyos szájú költőnk melegen dobogó nagy szívének nemes vé
rébe mártott tollal pedig így örökíté meg ezt a szeretetet:

,,Te szent, magasztos élő szeretet,
Te lobogó láng a világ felett!
Anyai szívben édes érzelem,
Egyetlenegy legtisztább szerelem!
Te a világnak legszebb csillaga,
Ki nem alszol, le nem hullassz soha!“

Költőink közül többen is éreztek inspirációt az anyai szeretet ma- 
gasztalására. A családi élet bensőséges melegét oly megkapó színek
kel festő szívember: Győry Vilmos ezekkel az apotézisszerü szavakkal 
ír az anyai szeretetről;
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„Van egy csillag fenn az égen, 
Mely szüntelen fenragyog;
Az le nem tűn, tűnjenek bár 
Mind a többi csillagok.

S van egy csillag, lenn a földön, 
Am ely épp oly hűn követ; 
Sarkcsillaga életünknek,
Az anyai szeretet!“

H add iktassam még ide a családi költészetnek egy másik gyö
nyörű hajtását,  amelyben ifj. Szász Károly  a mi érzésünk dalát zengi 
vissza. Kinek ne telnék gyönyörűsége a dalban, amikor az édesanyá
ról ír, így szólván;

„Köszönjétek meg néma alázattal,
Hófürtivel, ha fölétek hajol.
Fakó szava oh hányszor megvigasztal,
Ha fáj az élet mélyen valahol.“

Mennyire sajnálatram éltók azok az anyák, akik a természet szent 
a jándékát méltatni nem tudják. Akik gyermekeiket a szüléstől fogva 
folyton idegen, fizetett, szeretetnélküli személyekre bízzák, minők a 
különféle dajkák, nevelők és nevelőnők. Az ilyen anyák életvidám, 
kedélyben és szellemben, a családi élet napvilágától melegített em
berek helyett elsatnyult, szellemben és kedélyben kiszáradt üvegház- 
beli növényeket nevelnek föl.

Aki azt hinné, hogy sokat és túlozva állítottam, tekintsen szét 
társadalm i életünkben és meg fog győződni, hogy tíz eset közül kilenc 
igazolja szavaimat.

Társadalm i berendezkedésünk is amellett szól, hogy a nő, az 
anya van hívatva a gyermek nevelésére. A  Szentírásban is magasztos 
példaképeit ta lá ljuk  ennek és általában az anyai méltóságnak. S a j 
nosán kell megállapítanunk, hogy a mai modern kor édesanyái nem 
akarnak  édesanyák lenni, mert az önfeláldozással is jár, ők pedig 
nem akarják  feláldozni magukat, sem az anyasággal járó szenvedé
seket kiállani. Isten ellen lázad az ilyen anya, valamint az is, aki 
gyermekét helytelen nevelésben részesíti.

Nagyon természetes, hogy a nevelésben az apa segítőtársa az 
anyának. Az apa mélyebb belátásával, tágabb látókörével, sokszor 
egyetlen ú jjm utatással is segítségére lehet az anyának; sőt ő tőle 
eredhet a nevelés tervezete is, de a fődolog, a kivitel, az anyának 
feladata kell, hogy maradjon. Neki tehát a nevelés minden előfel
tételeit ismernie kell és az erre való készséget hajadon korában szük
séges megszereznie.

Hogy mennyire szükséges a leánygyermeket gondozni, nevelni, ne
velői hivatására előkészíteni, erre nézve utalok a hazai feminizmus 
egyik előkelő szószólójára; Lux Terka ismert nevű írónőre, aki a ha
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zai nöképzés reformálójának: Veress Pálnénak századik születése 
nap ján  megemlékezve az unikumként álló nagyasszony úttörő mun
kásságáról, a következőket írja: ,,Az államok egész berendezése ná 
lunk és mindenütt a családokból indul ki. Az állam a családokból 
alakul, az államok erejének és erkölcsének a súlyát a  családok e r 
kölcse és ereje ad ja  és minden nagy és kis embert: a katonaságot, a 
polgárságot és minden egyes egyént a család ad ja  az államnak, szo
rosabban: a nő. Az új generációt másként kell nevelnünk és ehhez 
elsősorban a nőt, a leendő anyákat, ő k  szülik az embert és ők n e 
velik az államférfiakat, a katonákat, a kereskedőket, gazdálkodókat 
és valamennyi férfit. A  jónak és rossznak minden magvát a c sa lád
ból hozza magával minden nagy és kis ember. H a tiszta idealizmust, 
emberszeretetet, egyszerűséget hozott magával a szülői háztól, ezt 
viszi magával a miniszteri székbe, a kaszárnyába, a gyárba, a hiva
talba, a kereskedésbe és mindenhová . .

Szolgáljanak e szavak figyelmeztetésül az anyáknak azokra a 
társadalmi oblígókra, amelyeket a gyermek, a jövő, az ideál, az élet 
ígérete ró minden anya vállaira.

A  gyermek helyes irányban való nevelése a legszentebb köteles
ség ezen a világon, mert a gyermek a jövő. Legyen tehát úgy a csa
ládban, mint az iskolában a jelszó: ,,M indent a  gyermekért! . . .“ Ez 
a jelszó pedig ne legyen üres szólam, hanem tettekre váltandó e lha
tározás. Kövessük a nagy német nemzetet, akik, mint mindenben, 
a gyermek kultuszában is előljárnak. Jelszavuk szintén: „Mindent a 
fiatalságért!“ Egészséges erkölcsi miliőben nevelik a családban és az 
iskolában a jövő generációt, hogy megalázott országukat a dicsőség 
régebbi szintjére emeljék ezáltal. M ert tud ják  jól, hogy: amilyen az 
ifjúság, olyan a jövő.

A  legközelebbi jövő nemzetátformáló munkája  is jórészben az 
anyákra vár. Vegyék ki ebből is részüket a magyar anyák, hogy eme 
maroknyi népnek — amely az utóbbi évek megpróbáltatásai során 
Európa számottevő nemzetei közé küzdötte fel magát — örökéletű 
fennm aradását megalapozni segítsék.

A  magyar nő mindig vállvetve küzdött a magyar férfiúval a ha 
záért és a nemzet becsületéért, ahogy azt a történelem lapjain büsz
keséggel olvashatjuk.

A  ragyogó példákhoz és hazafias tradíciókhoz méltónak kell, hogy 
bizonyuljon ennek a nemzedéknek asszonya is.

Hogy is mondja  a költő?:
„Magyar hölgynek születtél,
Á ldd érte sorsodat!
Magyar hölgynek születni 
Nagy és szép gondolat.
Magyar hölgynek születtél,
Tedd hivatásodat!
Egy hon nemtője lenni,
Mi szép egy gondolat!“ Benedek Vince.
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A szabad akaratról.
A bányakerületi tanítóegyesület közgyűlésén előadta :

Kozsuch István, tanító

Vörösmarthy Mihály mondásához igazodom: ,,Ha az ember szép 
szerint jóllakni sem mer, táplálkozzék agyának szellemével.“ Irányt 
.jelez nekem A rany  Vojtina Arspoetikája  is, mely szerint nem a való, 
hanem égi m ása s így nem a való erőltetéséből, hanem annak ideáli- 
zálásából folyik az élet varázsa. A zért  előadásom hálás tételéül nem 
is a létminimum megállapítását, vagy ehhez hasonló egyéb jogos k í
vánságaink m egadásának szükséges voltát, illetve annak bizonyítását 
választottam, hanem belátván az anyagiak körül folytatott küzdel
münknek meddőségét, a szellemiekben keresek kárpótlást.

Veszek tehát konkrét helyett abstrakt dolgokat s gyarló mécs
világommal nem anyagi dolgok megvilágításába bocsátkozom azon hi- 
szemben, hogy a mai túl rideg, észbontó, idegőrlő realizmusba nem 
ár t  egy kevés idealizmust is vegyíteni.

Részletezések helyett á lta lános neveléstani irányt akarok néhány 
odavetett vonással, metódus helyett pedig szellemet  belevinni, a ne 
velői munkakörbe, amely fényesen tükröztesse az evangélikus nép
iskolát s vele a gyermeki lelket.

Mi a lélek, mint akara t forrása, annak szubstanciája, lényege, 
hol a székhelye?

H a gyarló fogalmi meghatározás végett eltekintünk a fiziológiá
tól, az életműtantól, belemélyedünk az ember pszichológiájába, vagy 
azon tudományba, amely a lélektant tudományosan igyekszik formu- 
lázni, a filozófia  történetébe, — látjuk, hogy kezdettől a mai napig 
különböző irányok, áramlatok viaskodtak a bölcselők mély gondol
kozásában a nadir pontig s valamint a képzelet magas szárnyalásá
ban a zenitig, hogy definiciót hozzanak, az örök igazság, a végső ok, 
a  szellem, a lélek szubstanciájának, vagyis lényegének meghatározá
sára.

Szálljunk gondolatban az ókor, a görögök filozófiájába. Látjuk, 
hogy Thales a vízben, Herakles a tűzben, Pythagoras a számban ke
reste a dolgok állományát. M ajd  a görög filozófia triumvirátusa: 
Plato, Aristoteles, Sokrates kimagaslásában az emberi gondolkodás 
történetéből az anyag felé kezdi emelni a szellemit, habár nem külön
álló megkülönböztetéssel; de Sokrates már odakiáltja  a pogány szo
boristeneknek a lélek halhata tlanságát és e hitben, a szofizmus vádja  
alatt, kiüríti a méregpoharat.

A középkor felé a kereszténység filozófiája az anyag és szellem 
között élesebb vonalat húz, a monizmussal, vagyis a világ jelenségei
nek egységes valóból való következtetésével szemben a dualizmus  e l 
vére lép s megállapítja  külön az anyag, külön a szellem szubstanciá- 
ját; az anyagot térfoglalásban, a lelket gondolkodásban látja  kime
rülni. Megalapozza a világ és Isten, a test és lélek, a földi és meny-
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nyei élet fogalmát, amennyire a gyarló emberi ész képes azt felfogni; 
vagy ahol erre képtelen, a keresztény filozófia a scholastikus irány
ban segítségül hívja a theológiát, hogy ahová fel nem ér az emberi ész, 
ott pótoljon a hit.

De azért a keresztény filozófiának sincs egységes, határozott i rá 
nya, mert ahány fej, annyi külön felfogás.

így a materializmus  á lláspontja  a való világot az anyagban látta 
kimerülni s ha ezen filozófiai irány módusára tekintünk, megjelenik a 
senzualizmus, mely mindennek a lényegét az érzelmekből igyekezett 
kimutatni, a szívet tette az élet központjává, mint a  francia filozófia 
képviselője: Diderot; vagy empirisztikus  irányban elhagyta a belső 
életet, a külső tapasztala ti  alapon kutato tt a lényeg után, mint az 
angol filozófia úttörője: Baco.

A  materializmus irányának ellenlábasa az idealizmus, mely az 
eszmék  méltóságában keresi az örök lényeget. Ha itt a módusra te 
kintünk, a racionalizmussal találkozunk, mely a tiszta gondolkodás 
a lapján  keresi mindennek a lényegét, mint a francia filozófia neves 
bölcselője: Descartes; még következetesebb művelője a hollandi filo
zófia mestere, az újabbkori panteizmus, a természet istenesífésének 
hirdetője: Spinosa.

Tehát hol a fejben keresték a szellem, a lélek szubstanciáját, 
mint a racionalisták, akik az agyvelő sajátságos működésének minő
sítették a lelki élet lényegét, hol a mellben, mint a senzualisták, akik 
érzelmekből definiálták a lényeget, az empiristák  a testen kívül külső 
tapasztalatokon, a geológus a geológiában, a csillagász az asztronó
miában, a fizikus a kémiában, a  moralista az esztétikában, étíkában 
kereste a dolgok szubstanciáját.

Hol állunk ma az Isten, a szellem, a lélek lényegének m eghatá
rozásánál?

Közelebb-e, mint az ókor filozófiája? Hiszen Sokrates P la tó  apol- 
lógiájában bevallja, hogy csak Isten  bölcs; meghajlik akara ta  előtt!

Közelebb állunk-e, mint a középkor, a kereszténység filozófiája?
Hiszen a német filozófia bölcse, Kant, kimondta: Isten lélek, min- 

denség; emberi értelemmel fel nem fogható.
Ma is a sejtelem miszticizmusa előtt a mély hitű Berzsenyi szavai 

hangzanak:
Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt.
Léted világít, mint az égő nap,
De szemünk bele nem tekinthet.

Tehát az Isten, a szellem, a lélek, mint isteni szikra, él. Hirdeti 
a húsvét!

És ez a láthatatlan , ha lha ta tlan  lélek a tanító m unkájának anyaga, 
melyet sem mérni, sem érzékeltetni nem lehet, lényegét a tudomány 
megismerni nem képes, csak az á lta la  végzett munkájából követkéz
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tétünk belső valójára, természetére, melyről tudjuk, hogy a lélek is
mer, érez és akar!

E hármas irányú munkájából a tanító közvetlen tud hatni a lélek 
befogadóképességére, midőn ismeretközléssel tartalmasítva emeli az 
ismeret fokát; nevelőhatással tud közvetlen hatni bemutató m unká
jára, midőn szelídíti érzelmeit, nemesíti szívét.

De azután a tanítás alanya, a gyermeki lélek, mint individuum, 
milyen irányban használja  fel ismereteit, érzelmeit akkor, midőn a 
pedagógus (vagy, hogy a görög szót etimológiája szerint vezessem le) 
kézen vezető hatása  alól felszabadul, ki tudná azt megmondani? M ert 
a  lélek kiható cselekvőségére, az akara tra  közvetlen befolyni nem le
het; hiszen az akara tta l  az egyén belseje, egoizmusa mintegy kifelé tör 
és csak tettben lesz már érzékeltethető az akarat;  de annak motívu
mára, ok-okozati kapcsolódására  (mivel sokszor nincs determinizmus), 
szemléletére eszközeink nincsenek, mint a külvilági események meg
figyelésére: a fül, a szem, vagy ha hosszabb megvizsgálódás tárgyává 
akarjuk  tenni a tárgyat, a jelenetet, akkor szolgálatunkra áll a 
figyelem.

Azután a lélek sokszor még meglepőbbé teszi számunkra a vá ra t
lan esetet, mert ahogy a külvilágban, annak jelenetei között szigorúan, 
vaskövetkezetességgel működik a fizikai törvény, hol az okból követ
keztetjük az okozatot, várjuk azt a szükségszerűségből; de a lelki je
lenségek között sokszor nincs meg a determinizmus, a természetes 
szükségszerű ok és okozati összefüggés. A jó családi körben, a lelkes 
iskola légköréből, megbízható baráti körből, helyes ismeretekkel, jó 
érzésekkel, tehát megfelelő óvó, fegyelmező, tanács által irányító ne 
velési munka fokozataival, irányával útba indított lélek akarata  nyil
vánításával, a tettel,  de sokszor rácáfol minden nevelői munkára! Vagy 
pl. jóért rosszal fizet a lélek, vagy pedig fordítva, bűn között erényes
nek m arad a lélek kiható munkájában, az akaratban, vagy fordítva. 
Sokszor dicséretére válik a jó gyermek a rossz szülőnek, sokszor szé
gyenére lesz a rossz gyermek a derék, becsületes szülőnek! Ezen lelki 
nyilatkozatok, a kiható cselekvőségnek, az akaratnak indeterminiz
musból folyó szabadsági tünetek, amelyek sokszor nemhogy ok-okozati 
kapcsolatban nincsenek, de motívum nélkül is indítják a lelket nem 
természetszerű akarat,  tehát a helyes értelmi és jóérzelmű köröktől, 
amelyeket családtól, iskolától szerzett, egészen eltérő, meglepő végre
hajtására .

Ezen indeterminizmusnál fogva tulajdonít a  pszichológia a lélek
nek szabad akaratot, a logika emel erkölcsi törvényt, a kritika teremt 
erkölcsi ítéletet,  mely szerint ha az emberi akarat kifejlése, a tett  az 
erkölcsi ítélettel egyezik, megkapja a lélek életértékének attribútumát: 
a jellemet; vagy ha a lélek a maga szabadságában nem tereli ak a 
ratá t erkölcsi irányba: a jellemtelenséget.

De nemcsak az emberi életnek aranyértéke: a szabad akaratnak 
erkölcsi irányban való érvényesülése, hanem jogi téren is döntő be
folyással van a szabad akarat ténye, melynek tiszta, beszámítható
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értelemből, önelhatározásból folyó működése ad ja  a jogügyletek ér
vényét; hiszen tudjuk, hogy a kiskorúak, az idióták akara ta  nem ér
vényes, semmis.

A  költészet a szabad akara tnak  poetica licentia fogalmában gyö
nyörködtető fázisait mesteri kézzel festi és örökíti a költő gondolat- 
világában. A  drámának  meg egyenesen fenséges tárgya a szabad 
akarat.

Hiszen a hős az akara t tú lhajto tt  fokából, a szenvedélyből vét
kezik, ergo bukik (mint Katona Bánkbánja), vagy ellentétes irányban 
sokszor az akarat gyengesége, vagy pláne hiánya szolgáltatja  a tragi
kumot,mint Shakespeare Hamlettje. Vagy mint M adách az Ember 
Tragédiájában dram atizálja  a szabad akaratot, mely társadalmi, e r 
kölcsi rend ellen küzd, vétkezik, bukik; de végre porba sújtva a sza
badon akaró Ádám nyilatkozik: vicis ti Deus! Legyőztél Isten és végre 
Isten hatalmában, akara tában  keres, talál megnyugvást, kiengesztelő- 
dést a szabad akaratban a végső ok függésérzetéből elhajlott lélek 
s ennek definíciója a szabad akara t és isteni kegyelem viszonyának 
megvilágításából folyik.

Ezért az akarat nevelésében úgy haladjunk, hogy gyermekeink ne 
akarjanak sokat és nagyon nagyot, hogy az igények ne égessék lel
kűket, viszont ne akarjanak  semmit, hogy az erkölcs köréből a kí
sértés viharja el ne sodorja  őket. Vagyis, hogy a bevezetésben Ígért 
általános irányt érintsem, az akaratnál, mely nem oly egyszerű lelki 
megnyilatkozás, mint az ismeret avagy érzés, hanem ezek bázisából 
tör elő érzéki, érzékszellem és szellemi indító okok következtében, be
szélünk ösztönről, ha testi szükség kényszerít bennünket kiható cse
lekvésre. Ilyen ösztönszerű cselekvés, amikor az éhes eszik, a szom
jas iszik, mert Schopenhauer pesszimisztikus filozófiája szerint az 
akarat élni akar, ha megszűnt az embernél az akarat;  szent, aki szá
m ára a világ megszűnt s elérte a budhista Nirvánát.

Amikor már tapasztalataink, tehát érzéki indító okokhoz szellemi 
okok  is közre jönnek, kioktatnak arról, hogy az illető tárgy avagy do
log minő szükségünket enyhíti, vagy elhárítja, tudjuk azt élvezni, ak
kor az akara t vággyá fejlődik s ez már tudatos cselekvése a léleknek, 
amely cselekvés az étvágytól a tudásvágyig, a pihenésvágytól a dicsö- 
ségvágyig, a mozgásvágytól a becsületvágyig mozog, hol a kifejtésnek 
cly gazdag fokozata mutatkozik, hegy azt felsorolni a lehetetlenség
gel határos.

A  sokszor kielégített vágy hajlammá  erősödik, amikor már cse
lekvésünk előnyeiről, hasznáról, boldogító erejéről szerzünk tudatot 
s amely hajlam, ha egyoldalú irányban fejlődik, mindinkább elveszti 
az ember a maga feletti rendelkezés szabadságát. Megszokásaink, is 
métlődő szükségeink, értelmünk felett erőt vesznek s kielégítést sür
getnek, sőt követelnek. Ekkor a hajlam  szenvedéllyé  fokozódik, mely 
sok bűnnek, tévedésnek, elaljasodásnak az oka. I tt  tudnia kell a n e 
velőnek, hogy inni kell, de iszákosnak nem szabad lenni; enni keli, 
de falánkká, torkossá, ínyenccé lenni állati vonás; játszania kell a
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gyermeknek, szórakoznia kell az ifjúnak, de játékossá, élvsóváróvá, 
dözsölővé nem szabad lenni annak, aki é le lm ességénél  fogva be lá tja  
minden visszaélés átkos következményeit. Hogy az ember némelyike 
lesűlyedhet, m uta tja  értelmetlenségét, lelkiismeretlenségét s így maga 
az oka annak, hogy maga felett rendelkező szabadságát elvesztette, 
nem lett szabaddá de rabszolgává.

Ebből látszik, hogy annyiban beszélünk szabad akaratról, hogy 
tölünk függ a tudott széphez és jóhoz s azoknak önkéntes, szabad 
piegvalósításához elérkezünk-e a sok vergődés és kínos megpróbálta
tás között.

De épen ebben áll az embernek, mint akarónak, megdicsőülése, 
hogy fokról-fokra szabaddá fejlődik az ösztön, a  vágy, a hajlam, fő- 
képen a szenvedély láncaiból; értelmes felfogásával, nemes érzelmei
vel megszabja hivatását, abban végzendő kötelességét, azt becsülettel 
végzi Isten és ember szolgálatára, amelyben formálódik az embernek 
igazi emberré való léte, törekvése, öntudatos munkája, az erkölcsi 
irányban legvégső kifejlése, a jelleme, amelyben le nem tér anyagiak
ért az erkölcs és igazság ösvényéről s ekkor az ember erkölcsileg  
jellemessé lesz!

Akik a fejlődésben ingadoznak, ma feladják tegnap vallott e l
veiket, ma meghazudtolják tegnap tett elhatározásaikat, minden h a 
tározott és nemes cél nélkül élnek: azok jellemtelenek, a szabad a k a 
ra t megcsúfolói!

Ezen jellemalakulás fázisait a nevelőnek ismerni kell. Az ak a ra 
tot nevelni tudni szükséges életre való gondolatokkal, szent érzelmek
kel, edzett akaratta l a szabad akarat megvalósításában, a szabad 
akaratot már az Isten adta  az Édenkertben az első pár embernek.

Ha szabad akarato t nem adott volna az Isten, a  világ jobb lett 
volna, mert minden halandó Istennek kényszerítő akara ta  szerint élt 
volna. Ez a felfogás a predesztinációban tükröződik.

Ez azonban ellenkezett volna a teremtés céljaival, mert Isten 
bölcseségéből nem származhatik olyan világ, melyben az Isten ké
pére teremtett ember gépezet lett volna, holt alkatrész, merő m echa
nizmus, minden erkölcsi élet és idealizmus  nélkül.

Isten úgy intézte a világ sorsát, hogy az ember nem kényszerből, 
de Isten iránti szeretetből és hálából önként, tehát szabad akaratból 
tegye a jót.

Az ilyen bibliai alapon mozgó szabad akarat vezet az élet leg
főbb problémájához, Jézus tanítási elvéhez: legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Ezen elv ingatta meg a görög nevelést, melynek célja: kalokagatia, 
szép, erős test, melynek működése nyomán jött a vitézség, a nemzeti 
hatalom. Megingatta ezen elv a római nevelést, melynek célja: utili- 
tás, a hasznossági elv, nyomába jött a gazdagság s ez a másik hatalom, 
de amint a fényt követi az árnyék, jött az erkölcsi züllés, Róma le
dőlt, rabigába görnyedt. Nem kímélte meg a szigorúerkölcsű, csaló-
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dias zsidó nevelést sem, mert a kisajátított Jehovából szerető meny- 
ynei a tyánk lett az Isten s mi m indnyájan gyermekei.

Jézusnak, a legnagyobb bölcselőnek, a legtökéletesebb tanítónak, 
ezen nevelői ú tja  vezeti a tanítót a keresztény neveléshez s ezen 
eszme ad ja  a nevelés ta r ta lm át és célját a szabad akaratban való 
megvalósítással.

A  szabad akara tnak  mindenkor a vallás-erkölcsi irányiból su
gárzó Isten akara ta  legyen az a fundamentum, amelyen a hányatott 
lélek megnyugszik.

Szabad legyen még a szabad akara t tombolását a mai materia- 
Iisztikus, ateisztikus világnézetben, m ajd  tragikumát és végre a végső 
ok, az Isten akara tában  kereső és találó megnyugvását tanításunk 
irányítására, főkép szellem ére, az akara t  nevelésére, de különösen 
vallás-erkölcsi  irányba való terelésére, tehát az evangélikus népiskola 
eszményképének szövögetésére értekezésem fináléja gyanánt a követ
kezőkben festeni:

A  szabad akarat.

Én vagyok úr a földön s büszke vagyok rája!
Hiszen az ember a teremtés koronája.
Hatalmamba hajtom a földet, a vizet;
Az mind nekem forog és gazdagon fizet.
A sorsom forgatom, amiként akarom,
Van eszem és pénzem, meg két erős karom.
T anú ja  lehetek a tanútlan éjnek 
S úszhatom tengerét a gyönyörnek, kéjnek;
Az öröm szárnyait bontom, ahogyan kell,
A bánatot űzöm dacoló lélekkel, 
így élhet az ember, élvre élvet arat,
E rre  képesíti őt a szabad akarat.
Ez lehet rövid ma, de hogy holnap is már,
Te ,,akara tem ber“, tudod-e, mi vár?  
így szól le az Isten, a mindenség Atyja,
Ki a sártekével együtt sorsod is forgatja.
M ert üres erszénnyel és terhelt lélekkel 
A  hódító elméd ugyan mit is mível?
Ha ittas lelkedre rájön az ébredés 
És Lázár-testedre  a kínzó szenvedés,
A farsangi mámor, ha lelkedről elszáll 
S jön a böjt, a kereszt és a — haszás halál!
A megriadt lélek, ha vigasztalanúl sír,
Mert hit nélkül tünedezik előtted már a sír.
Hol az ész, a pénz, meg a két erős karod?
Vagy talán ez is a te szabad akaratod?
Mi vagy ekkor véges örök Isten nélkül,
Míg gazdag kegyelme veled ki nem békül?
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Semmiség! Egy csepp a tengerben!
Mit képzelsz magadban, „akaró em berben“ ? 
Sötét a te lelked, gvarló a te eszed,
I s t e n  é s  h i t  n é l k ü l ,  ha sorsodat teszed.
A zért  hittel tűnjék a tanítási óra;
Fessed a világot okozatnak valóra.
Tanítsd  a lelket a szépre, a jóra;
Jó  forrásból jöhetsz üdítő folyóra.
Csak annyiban szabad az emberi akarat,
Hogy k e r e s s e  a j ó t ,  k e r ü l j e  a r o s s z a t !
Akkor az ész nem vezet örvényre,
Nem tör világrendre, erkölcsi törvényre!
A  fejlődő lélek tanítva belátja,
Hogy bölcs és szabad csak a z  I s t e n  a k a r a t a !

Egyesületi élet.
A  G y ő r i  Á g .  H i t v .  e v a n g .  T a n í t ó e g y e s ü l e t  1929. évi június hó 

13-án Győrött ta r to tta  meg rendes közgyűlését. A  közgyűlést meg
előzőleg istentisztelet volt az evang. templomban, mely alkalommal 
T h u r ó c z y  Z o l t á n  győri lelkész hirdette  Isten igéjét. A  közgyűlés tag
jai a Szeretetház dísztermébe vonultak, ahol a magyar Hiszekegy e l 
mondása után az elnök a következő szép beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést:

„Tekintetes Közgyűlés! A  multévi közgyűlésünket megelőző isten
tiszteleten elhangzó, lelkünk mélyébe ütő és önvizsgálatra hívó sza
vak csengnek még most is fülembe. Érzem e szavaknak még most is 
rettentő súlyát, melyek nem a megnyugvást és a csendességet, hanem 
lelkünk nyugtalan háborgását, mondhatnám önvádját keltették szí
vemben. Avagy nem halljátok-e, kedves Tanítótestvéreim, még most 
is fületekbe zúgni e szavakat: Tanító, nevelő, érzed-e elhivatásod sú
lyát, érzed-e azt a nagy felelősséget, melyre vállalkozni mertél? Nem 
roppansz-e össze abban a tudatban, hogy az Isten  képét viselő em ber
csemetéknek nevelése, jellemüknek, erkölcsiségük kialakulásának a lap 
vető fundamentumát Te rakod le, Te tanító? — Az önvizsgálatra 
késztető kérdések kell, hogy minden tanító lelkében megdöbbenést, 
félelmet keltsenek, kell ereznünk elhívásunknak súlyos nagyságát, fe
lelősségét, de felemelő voltát is. — Csak képzeljünk lelki szemeink 
elé két kertet: az egyik elhanyagolt, gazos, felnőtte a búrján, a gyom; 
a palánták, csemeték sárgulok, csenevészek, siralom, szomorúság, szá
nalom övezi körül e képet. De menjünk egy szakértelemmel, szorga
lommal, ernyedetlen kitartással gondozott kertbe, ahol a rend, tiszta
ság, üdeség, csín, élénkség, a viruló élet fogad. — Az egyik nyo
masztó hatást, bágyadt szomorúságot, levertséget okoz lelkűinkben, 
míg a másik felüdít, megelégedett mosolyra késztett, édes simogatást
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érzünk lelkűnkön, mintha a tavaszi szellő kellemes fuvallata cirógatna 
meg, mintha élniakarásra, a tiszta, szeplőtlen életre ösztönözne.

Ezek az ellenkező hatások váltódnak ki a mi iskoláinkban is, mert 
mi is kertészek vagyunk, nem, művészek, ápolói, formálói a kis em 
beri lelkeknek. Ahogy egy Ízléssel, szakértelemmel gondozott kert hű 
képét ad ja  a kertész szorgalmának és szaktudásának, az iskola is egy 
igazi türkörkép, melyben első p illanatra  is lá thatjuk a tanító egész 
egyéniségét, rend- és tisztaságszeretetét, s ha a gyermeki szemekbe 
tekintünk, onnan felénk ragyog a tanító egész lelkivilága, szeretete, 
nyájassága, lelki tisztasága, vallásossága és hazafiassága. — A ne
velés eszközei közül mindenkor a legértékesebb a tanító példaadása, 
a kis gyermek tehát arról nézi a mintát, aki őt inti, szeretettel vezeti, 
irányítja, Ő tehát olyan akar  lenni, mint a tanítója.

Álljunk meg egy pillanatra  e pontnál és kérdezzük újból önma
gunktól, tanító, nevelő, érzed-e elhivatásod súlyát? Érzed-e a nagy 
felelősséget, melyre vállalkozni mertél?  Nem roppansz össze abban 
a tudatban, hogy Isten képére terem tett emberi csemetéknek pé ld a 
képül kell ott á llanod? Kérdezem, vájjon Jézus, Istennek elküldött 
fia, a megváltó m unkájá t sikerre vitte volna-e, ha elsősorban az ő 
szent és drága életével nem pecsételi meg az ajkáról elhangzott tan í
tásokat? De hisz akkor nekünk Krisztusoknak kell lennünk, hogy 
tökéletes példaadássa l eszközei lehessünk a nevelésnek? Úgy van, 
emberi lehetőségig, azoknak kell lennünk és hidd el, kedves K a r tá r 
sam, ha lelkiismeretünket ébren tartva, önvizsgálatra késztetjük m a
gunkat és isteni elhivatást érzünk a válla lt  munkára, akkor emberi 
gyarlóságunkat figyelembe véve, részben, hangsúlyozom, részben el 
tudjuk végezni a vá lla lt  munkát. Van-e, kedves Kartársaim, tanító, 
aki m unkájának eredményével megelégedett lenne? Úgy hiszem, nincs, 
ha pedig valaki ezt felteszi magáról, úgy az önönmagát téveszti meg. 
Kérdezem tőled, megelégedett K artársam , el tudod végezni azt a m un
kát, amelyre válla lkoztál?  Kérdem : Anyagi gondok nem őrlik percei
det? Gyermekeddel, csa ládoddal szemben tartozó kötelezettségednek 
meg cudsz-e felelni? Lelked művelésére, az önképzéshez szükséges 
műveket meg tudod-e szerezni? Nem érzed, hogy e nagy elhivatásra 
a tanítóképzők csak keveset, csak éppen a legszükségesebb alapot tud 
ták néked nyújtani?  Iskolád túltömöttsége, az óriási anyag feldolgo
zása, mely nyolc osztály anyagát öleli fel, ha t év a la tt  el tudod vé
gezni megelégedésre? S te, evang. Kántcrtanító , szegény csonka h a 
zánk legmostchább osztálya, van-e elég lelki erőd elviselni azt a meg
alázó próbát, hogy kettős munkakör mellett még a tanítói, szimpla 
fizetésedet sem tudod összekaparni?  Úgyhiszem elég volt felsorakoz
tatni e sok érvet s eléggé meggyőz m indnyájunkat arról, hogy legsa
játosabb tu lajdonságunk a lemondás. Igen, lemondással, óriási csaló
dással küzdve kell végeznünk azt a munkát, melyre elhivattunk. Igen, 
lemondással, sok csa ládapának  kétkégbeeséssel kell végezni e fele
lősségteljes m unkát és vaj jen nem őrlődik-e fel az idege annak a 
tanítónak, aki lelkiismeretes, odaadó, eredményes munkát kíván vé
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gezni az őrhelyen, melyre á llíttatott. Ha figyelemmel kísérjük a ta
nítók újabb törekvéseit, mindenki előtt világosan látható, hogy nem 
az egyéni érvényesülés és a hiúság kielégítése vezeti a tanítóságot, 
hanem oktatásunk, nevelésünk intenzivebbé tétele, éppen azért igyek
szünk anyagi helyzetünk nyomorúságán javítani, változtatni, hogy füg
getlenítsük magunkat minden olyan foglalkozástól, melyet iskolánk 
rovására vagyunk kénytelenek végezni. Vájjon lehetséges-e, hogy a 
tanító gazda is, tanító is lehessen? Ki képviseli iskolaügyünket a köz- 
igazgatásban? Avagy iskoláinknak nincs szüksége szakavatott egyének 
képviseletére, védelmére? Szerintem erre csak a tanító volna hivatott. 
Sokan vannak, akik felületes vizsgálódás után, azzal vádolnak meg, 
hogy nagy az igényünk és magasra törekszünk; nem egyszer gúnyos 
mosollyal kísérik maró megjegyzésüket. Igen, nyíltan kimondjuk, fel
felé törekszünk, de nem magasabbra, mint amilyen fontos és felelős
ségteljes munkakörben dolgozunk, s ez a törekvésünk is csak azt bi
zonyítja, hogy érezzük annak az elhivatásnak fontosságát, melyre 
vállalkoztunk, mert úgy egyházunknak, mint megcsonkított édes ha 
zánknak munkaképes, dolgozni akaró, megelégedett tanítóságra van 
szüksége. De vájjon megértik-e a tanítóság önzetlen törekvéseit s 
látják-e a felsőbb fórumon a célt, amelyet a tanítóság maga elé tű 
zött? Vájjon segítségére jön-e a társadalom  a tanítóságnak eme cél
kitűzés elérésében? Igen, minden bizonnyal, ha mi magunk dolgo
zunk megfeszített erővel, ha elsősorban mi bizonyítjuk be, hogy igenis 
önzetlen a mi törekvésünk és érdemeink követelik kéréseink teljesí
tését. Ne feledjük el azonban, hogy e nagy feladat elvégzéséhez min
den tanítóra szükség van, mert amit száz tanító épít, azt egy leront
hatja . Felzokog a lelkem, amidőn egy tanítóról azt hallom vagy ol
vasom, hogy erkölcstelen életet él, iszákos, megbízhatatlan, lelketlen, 
nyers durva, stb. Csak figyeljünk fel, kedves Kartársaim, ha egy 
tanító nevelői hivatását a felsorolt súlyos hibákkal tetézi, mily sokan 
gúnyos kárörömmel lövelik a vádak nyilait az össztanítóságra. Sen
kit nem ró meg a társadalom  oly nagyon a hibákért, mint a tanítót és 
igaza van, mert a tanítónak jelleme világítson, tiszta fényében ragyog
jon, mert ő a kis embercsemeték előtt a mintakép, s őt formulázzák 
meg a gyermekek az ő kis árta tlan  lelkűkben.

Végül egyet kérek még, kedves Kartársaim, ne értsétek félre sza
vaimat, az elmondottak egy tanító gondolatait tolmácsolják csupán, 
tanítóét, aki az elvégzett munkájával megelégedett még nem volt és 
aki sokszer szenvedett ezért lelkiismerti furdalásekat, s úgy hiszem, ti 
is velem, kedves K artársa im .“

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után elnök üdvözli a megje
lenteket, különösen Pálmai Lajos tb. esperest, egyesületünk régi ked 
ves tagját, Benedek Vince tb. elnököt és Kiss Lajos volt egyesületi 
elnököt.

F cdcr  Kálmán győri karnagy tart  énektanítást az elemi iskola
III. osztályú növendékeivel. Bevezető szavaiban rám utat arra, hogy 
az újabban hatalmasan fellendülő énekkari kultúra s a magyar nemzet
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lesújtottságából fakadó nemes törekvés, a szellemi téren minél m a
gasabbra törő emelkedés, jelentőségteljes szerepre emelte az iskolai 
énektanítást is, melynek rendesen elvégzett, alapos munkája  óriási 
lendületet adhat a későbbi zenei fejlődésnek. A z elemi iskolai ének
tanítás célkitűzései közül kiragadta  a hangjegytanítás előkészítését. 
Tanításában felölelte a következő kérdéseket: lélegzés, testtartás, 
hangképzés, hallásképzés, ütemezés, hangértékek, esztétikai megvilá
gítások, játékos ra jzolgatásokat. Rám utatott  arra  a formára, amellyel 
játékos módon vezethetjük be a gyermeket a zene különös világába. 
A tanítás végén Ízlésesen előadott énekekkel szórakoztatta  a ha l l 
gatóságot. A  közgyűlés a mindvégig élvezettel hallgatott tanításért 
elismerését és köszönetét fejezte ki.

Magyar István elnök terjeszti elő évi jelentését, megemlékezve 
a tanítóságnak az elmúlt évben a revízió szolgálatában végzett kitartó, 
lelkes, eredményes munkájáról, m ajd  a speyeri hitősök protestáció- 
járól szólva kijelenti, hogy mi magyar evangélikus tanítók, míg egy
részről protestálunk ezeréves édes hazánk megcsonkítása ellen, m ás
részről tiltakozunk minden olyan törekvés ellen is, amely egyházunk 
szabad fejlődésének ú tjá t  állni akar ja  s amely meggyőződésünkért s 
hitvallásunkért m ásodrendű polgárokká akarna  minket tenni. T á jé 
koztatásul ismerteti az Országos Tanítóegyesület közgyűlésének és 
választm ányának hozott határozatait.  Örömmel tesz jelentést Bene
dek Vince tb. elnökünket ért kitüntetésről, úgyszintén Horváth Sán
dor kartársunknak  az 0 .  T. T.-nál elért sikereiről. M ajd Papp  József 
és Quint József elhalt tanítóképző-intézeti igazgatók érdemeit m él
tatja.

Niederland Vilmos győri tanító olvassa fel ,,Az önképzés módo
zata i“ című dolgozatát. Reám utat arra, hogy az élet mindenkit tovább 
képez, de ez a képzés nem elég, mert a verseny az é le tért  kényszeríti 
az embert, hogy tovább tanuljon, hogy önmagát tovább képezze. Meg
említi m ajd  az önképzés módozatait, illetőleg annak eszközeit, mint 
a sajtót, uta lt  a rádióra, a nyelvismeret előnyére, továbbá a tá rsas 
összejövetelekre és baráti megbeszélésekre. Végül az egyéni tehet
ségek továbbfejlesztésével foglalkozott. A  közgyűlés a tanulságos és 
gondosan összeállított dolgozatért köszönetét mond.

Kiss Lajos győrújfalusi igazgató-tanító ismerteti az ,,Egyházme
gyei iskolalátogató tanítókra vonatkozó szabályzat te rvezetét“ és en
nek kapcsán előterjeszti a módosításra vonatkozó javaslatát, melyet 
a közgyűlés elfogadott,

Horváth Sándor pénztáros szám adását terjeszti elő, mely szerint 
a „Hősök em lékalap ítványa“ vagyona 760 P 98 fill., segélyképen ki
adatott  35 P 92 fill. Pödör Sándor hősi halá lt  halt kartárs  árváinak. 
Tökeemelkedés: Thék Lajos tanító adom ánya 15 P, Mód Jo lán  tanító 
15 P, Horváth Sándor I I P ,  Borsodi János ny. tanító 10 P., az 1928. 
évi kamat egynegyedrészének tőkésítése 12 P. A  Földváry-segély- 
alap tőkeemelkedése az 1928—29. évben 47 P 03 fill. P énz tá rm arad 
ványból 20 P a Péterffy  Sándor em lékplaketta lapra  folyósíttatott.
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A jövő évi közgyűlésre elméleti tétel kidolgozására Demetrovits 
Mária győri tanító, gyakorlati tanításra pedig a számtan köréből Szarka 
Ferenc felpéci tanítót kéri fel a közgyűlés.

Demetrovits Mária indítványára a közgyűlés elhatározza, hogy 
a Reviziós Ligát anyagi támogatásban fogja részesíteni. Több tárgy 
nem lévén, a Himnusz eléneklésével a közgyűlés véget ért.

A  Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitu. Euang. Tanítóegyesület 
1929. évi jűlius hó 1-én Gyönkön tarto tta  meg rendes közgyűlését.

A  gyűlést megelőzőleg az Egyhm. Lelkész- és Tanítóegyesület 
ta r to tta  szokásos közös ülését, melynek keretében Schöll Lajos fő
esperes felhívja az egyesületek tagjait a Sopronban augusztus hó fo
lyamán rendezendő lelkészi és tanítói értekezésre, illetőleg tovább
képző kurzusra.

M ajd  a tanítóság levonult az evang. népiskolába a külön ülés 
megtartására. Elnök üdvözli a megjelent Schöll Lajos és Müller Ró
bert  espereseket, Ritter Béla Gyönk egyházközség felügyelőjét, Illgen 
Aurél dr. ügyvédet mint Halmos A ndor dr. képviselőjét, valamint a 
megjelent kar társakat és értekezletünkre Isten áldását kérve, a köz
gyűlést megnyitja.

Elnök jelentésében először azokról emlékszik meg, kiknek elköl
tözése egyesületünknek is fájdalmas veszteséget jelent. Szomorű szív
vel emlékezik meg özv. Kapi Gyuláné, Papp  József nyug. igazgató, 
továbbá Fánzler János nyug. kartárs  elhunytéról, kiknek emlékét a 
közgyűlés kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében és néma felállás
sal áldoz emléküknek.

Rövid vonásokban m élta tja  a speyeri birodalmi gyűlés és Luther 
Kis K átéjának négyszázéves évfordulóját. — Az egyesület hálás ke
gyelettel emlékezik meg a nevezetes évfordulóról és úgy az akkori 
bá tcr  hitvallók, mint az á ltaluk hirdetett tanok iránt érzett mélységes 
szeretetét jegyzőkönyvileg megörökíti.

Örömmel jelenti elnök, hegy az egyházmegyei vezetőség á l ta lá 
nos restaurációja alkalmával az egyhm, felügyelői állásra Pesthy Pál 
dr. volt igazságügyminiszter, a másodfelügyelői állásra Koritsánszkv 
Ottó a Magyarországi Gyógyszerészegyesület igazgatója, a főesperesi 
állásra nt. Schöll Lajcs volt főesperes, az alperesi állásra nt. Müller 
Róbert esperes lett újból megválasztva. Boldogok vagyunk — úgy
mond — , hogy az egyházmegye élére ismét olyan kiváló vezetőség ke
rült, melynek eddigi munkássága a tanügy, vele kapcsolatban pedig 
a tanítóság iránti nemes jóindulata a legszebb reményekre jogosít. — 
Az egyesület megbízza az elnököt, hogy az egyhm. közgyűlésen az új 
felügyelők beiktatása alkalmával a tanítóegyesület üdvözlését tol
mácsolja.

Elnök megemlékezik az össztanítóságot a legközelebbről érintő 
Tanítók Szövetségéről és a közgyűlés annak nagynevű vezérét: Rákos 
Istvánt negyvenéves jubileuma alkalmából szeretettel és nagyrabecsü
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léssel üdvözli és érdemeit a magyar össztanítóság érdekében kifejtett 
eredményes munkásságáért jegyzőkönyvében megörökíti és egyhangú 
lelkesedéssel megválasztja egyesületünk díszelnökévé és az erről szóló 
díszoklevél á tadásával megbízza az elnököt.

Szeretettel üdvözli elnök a nyugalomba vonuló Szalay László és 
Pflug István kar tá rsaka t  azon igaz kívánsággal, hogy a méltán meg
érdemelt nyugalmat Isten kegyelméből élvezzék még igen soká.

Örömmel közli elnök, hogy főtiszt, és méltóságos püspök úr az 
idei egyházlátogatás alkalmával örömmel á llapíto tta  meg, hogy a 
meglátogatott gyülekezet iskoláiban becsületes és derék egyházi és 
iskolai munka eredményét találta . Az egyházlátogatás alkalmával 
igazgatói címet nyert Weil János kölesdi kartárs .

A  kántori és tanítói fizetés, illetőleg anyagi sérelmeink tá rgya
lásánál a közgyűlés a következő határozati javaslatnak az egyhm, 
közgyűlés ú t ján  a kerülethez és onnan az egyetemes egyházhoz való 
felterjesztését fogadta el: Tekintettel arra, hogy a kántori javadalom 
nak a tanítóiba való betudása által már is komoly bajok mutatkoznak, 
miáltal egyes gyülekezetek csak lényeges fizetésemeléssel tudnak meg
felelő kántortanítót kapni, a lévitai állások pedig akárhány  esetben 
betöltetlenek m aradnak, vagy pedig csak tapasz ta la tlan  fiatal kezdő 
emberekkel tölthetők be, ami az egyházi életre cseppet sem lehet 
előnyös, tisztelettel megkeresi illetékes egyházi főhatóságunkat, indít
son erélyes mozgalmat az összes felekezetek főhatóságaival karöltve 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternél aziránt, hogy a kántori, lévitai 
és a tanítói javadalom egy megfelelő méltányos százalék szerint kü- 
löníttessék el egymástól és az így fennmaradó tanítói javadalom egé- 
szíttessék ki a megfelelő államsegéllyel. — Az értékegység a jövőben 
mindig csak egy évre á llapíttassék meg, még pedig az augusztus, szep
tember és október havi és vidéki búzaátlagárak szerint. — Tekintettel 
pedig arra, hogy az elmúlt évben a gabonaneműek ára  az értékegység 
árához képest a kántortanítóság nagy k á rá ra  körülbelül 25 százalékos 
különbözetet mutat, t isztelettel kéri illetékes egyházi főhatóságunk ú t 
ján a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy a m últra  nézve e^y 
évre visszamenőleg értékegységként legalább 5 pengő térítést fizessen 
minden érdekelt tanítónak. — Ugyancsak tisztelettel kéri az illetékes 
egyházi főhatóságot arra, in tézkedjék megfelelő módon a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél aziránt is, hogy az eddigi törvényes jo
gaink épségben ta r tá sa  mellett az összes fennálló sérelmek és bántó 
megkülönböztetések a felekezeti tanítóságnál haladéktalanul orvosol- 
tassanak,

A  közgyűlés ezután elfogadja elnöknek a 6., 10. és 11. §§-ra vo
natkozó alapszabálymódosító, valamint az országos választmányba és 
á lta lában a képviselőkül kíküldendőkre vonatkozó javaslatát,

A  közgyűlés a f. évi egyházkerületi közgyűlésre K arner Frigyes 
kőszegi és Kiss Lajos győrújfalusi igazgató-tanítókat küldi ki és pedig 
55—55. szavazattal.
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A Zsedényí-díjban való részesedésre a közgyűlés Mészáros Pál 
zsibriki kartársa t ajánlja.

A közgyűlés azután H ildebrand Miksa korelnöksége a la tt  megejti 
a tisztújítást, mely szerint elnök: Grieszhaber E. Henrik; alelnökök: 
M arth  Péter és Scherer János; főjegyzők: Fitt ler  Henrik és Aikelin 
Vilmos; aljegyzők: G áspár József és Purth  Lajos; pénztáros: Schrantz 
Ottó; választmányi tagok: Knabel Vilmos, Baier János, Dáchert J a 
kab, vitéz Nagy István, W erstroh K onrád és Bucsky Sándor.

Kinkel György paksi kartárs  gyakorlati tanítást ta r t  a számtan 
köréből. Tétele: ,,A számtanítás hibái az elemi iskolában“ , majd 
Reidl Sebestyén mekényesi kartárs  olvassa fel ,,A szülők szerepe a 
tanítónak nevelési m unkájában“ című értekezését.

Úgy a tanítás, mint a felolvasás élénk érdeklődésre ta lá lt  s a 
közgyűlés a munkahozóknak értük hálás köszönetét mond. Egyben 
felkéri Reidl Sebestyén kartársat,  hogy felolvasott m unkájá t közzé
tétel végett küldje be az „Evangélikus N épiskoládnak .

Több tárgy nem lévén, elnök a kar tá rsakra  Isten á ldását kérve, 
a közgyűlés a Himnusz eléneklése után véget ért.

*

A  Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Tanítóegyesület  
folyó évi szeptember hó 18-án tarto tta  évi rendes közgyűlését B uda
pesten. Je len  voltak: Bérces Lajos egyházkerületi tanító elnök, J e 
szenszky Margit és vitéz Pataky  Sándor jegyzők, K arner  Jenő  pénz
táros, Kaján József, Polster Rezső, Órmosy Jenő, Králik Aladár, 
Droppa Ilona, Szlulyka Emma, Fekete Ferenc, Gál János, Markovics 
Vilmos, Hermann József tanítók, Bérces Ilona, Bérces Kató, Karner 
Ida, Papp  Zoltán és még számosán mint vendégek.

Bérces Lajos elnök, balassagyarmati igazgató-tanító, a magyar 
hitvallással kezdte meg megnyitó beszédét.

Szóváteszi a tanítói javadalmak túlmagas értékeléséből származó 
bajokat.

Megemlíti az egyesületi életben mutatkozó nemtörődömséget. — 
Szép, hogy még azért így is akadnak lelkes kartársak, akik gyönyör
ködtetnek munkájuk felolvasásával. Oly sok az egyesület, hogy fel
vetődik az a gondolat, hogy van-e erre szükség vájjon? — Felelet 
erre csakis az, hogy a lelkészi és felügyelői karral  a protestáns ku l
tuszt nekünk is kell emelnünk, A vezetést á tad juk  a lelkészeknek. 
Mi nem parancsolni, hanem igenis karöltve akarunk velük dolgozni. 
Örömmel vesszük tehát a gondolatot, amely az egyházmegyei gyűlé
seken megjelent tanítókat szavazati joggal akar ja  ellátni. Betekint
hetünk így egyházunk munkájába. A  tanítóság boldog, ha a munká
ból kiveheti részét.

Megnehezült nagyon a fíliák helyzete. Ha nincsenek őrállók, 
úgy a többség könnyen beolvaszthatja.

Népünk vallásossága sok helyen csökkent. Fokozottabb szük
ségünk van evangélikus sajtóra. Iskoláinkban az evangélikus szellem
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ben írt K api—Papp-féle  tankönyveket vezessük be. — Az ,,Evangé
likus Népiskola“ című folyóiratunk is lassan-lassan haldoklik, ha a 
további nemtörődömség még ta r t  és a tagok nem áldoznak. — N é
pünk igényei emelkedtek. Gazdasági életünk romlik, hanyatlik. Ha 
a helyzet m agasla tára  akarunk emelkedni, úgy fokozottabb m érték
ben kell népünk segítségére menni műveléssel és munkára szoktatással.

További beszéde folyamán megemlékezik Luther M árton dr. Kis 
Kátéjáról. Evangélikus oktatásunk a lap já t ez képezi. H a a tan ítvá
nyok megértik, megtanulják és úgy élnek, akkor a speyeri hitvallók
kal érezve bátran  indulhatunk az újabb négyszáz év felé.

Á ldást kíván m unkánkra  és a gyűlést megnyitja.
Tisztelettel bejelenti elnök, hogy lándori Keller Zoltán dr. kerületi 

felügyelő betegsége folytán — sajnos — nem lehet közöttünk, de 
szíves üdvözletét küldi a kartársaknak.

Simon Lajost, a tanítók egyesületének titkárát, szívélyesen üd
vözli, amire az meleg szavakkal válaszol.

Ugyanígy köszönti elnök Rákóczy István volt nógrádmegyei fő
ispán, egyházmegyei másodfelügyelőt is, aki m unkánkra  Isten á ld á 
sát kéri.

K aján  József legéndi tanító az ,,Evang. népiskolai vallástanítás 
anyagáró l“ ta r to tt  értékes előadást. Kifejtette, hogy lehetetlenség 
rendes munkával ugyanazt az anyagot, amire régen négy óra volt 
szánva, a mai kétórai tanítás mellett elvégezni. —  A közgyűlés a 
benyújto tt határozati javaslatá t a kerületi gyűlés elé kívánta te r jesz
teni intézkedés végett.

Polster Rezső előadása, ,,Gondolatok a beszéd- és értelemgya
korlatok köréből“, szintén nagy tetszést aratott.

Az egyházmegyei tanítóegyesületektől tárgyalást  igénylő h a tá ro 
zat nem érkezett.

Elnök indítványozza, hogy a közgyűlés Kapi Béla püspököt szü
letésének 50. évfordulója alkalmából hódoló tisztelettel és hittestvéri 
meleg szeretettel üdvözli.

Többen felszólalnak, hogy az egyházak költségeinek kímélése 
szempontjából, az egyházmegyei és egyházkerületi gyűlések egy na
pon tartassanak Budapesten. Délelőtt az egyházmegyei és délután az 
egyházkerületi gyűlések. Felkérik az elnököt, hogy ez irányban te
gyen lépéseket.

Elnök kéri az egyházmegyei tanítóelnököket, hogy minden tan í
tási év végén — júliusban — közöljék vele a tanítók névsorát, az 
esetleges változások, választások vagy elhalálozások miatt.

K arner Jenő  pénztáros jelenti, hogy a nógrádi egyházmegyéből 
23 P, a fejér-komáromiból 10 P és a mosoni egyházmegyéből semmi
sem érkezett be. — A gyűlés a je lentést tudomásul veszi azzal a meg
jegyzéssel, hogy a kerületi d íjakat az egyházmegyei pénztárosok szed
jék be és egy összegben küld jék  meg az egyházkerületi pénztárosnak.

Elnök jelenti, hogy a tanügyi bizottság gyűlésén — délelőtt — 
tárgyalták a kántorok súlyos helyzetét, akik a kevés terménvbeni ja
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vadalomért kénytelenek sokféle munkát végezni. A bizottság ezen 
ügyben javaslatát a kerületi gyűlés elé terjeszti olyan értelemben, hogy 
az egyetemes egyházunk elnöksége — immár a tizenkettedik órában 
— kövessen el mindent a kántori illetmények elválasztása érdekében. 
Hívják fel a kultuszminiszter urat, hogy addig is, míg ez a 
szétválasztás megtörténik, a búza m étermázsánkénti 27 P  84 fill.-röl 
való értékelését a mai áraknak  megfelelő értékére szállítsa le.

Elnök megköszöni a tagok megjelenését, hogy anyagi áldozatot 
és időt nem kímélve, egyházunk érdekét szolgálni összejöttek. Magát 
a közgyűlés további jóindulatába ajnálva, a közgyűlést berekeszti.

Utólagosan megjegyzem, hogy több egyházközségnél — a lel
készek körében — az a téves nézet alakult ki, hogy a tanítóknak az 
egyházkerületi tanítógyűlésen való részvétele alkalmával fuvar- és 
napidíj nem jár. Az egyházkerületi közgyűlés a legszigorúbban el
rendelte, hogy a tanítók a gyűlésen résztvegyenek és fuvar- és napi
d íjja l láttassanak el. vitéz Pataky Sándor.

A z  Arad-Békési Ág. Hitv. Evang. Egyházmegyei Tanítóegyesület 
ez évi közgyűlését szeptember hó 25-én délután tarto tta  Békéscsabán 
az evang. egyház preszbiteri termében.

A nagy számban összegyűlt tanítók elénekelték „Isten rendít-  
hetlen várunk“ kezdetű éneknek első versét. Lacó Endre elnök ü d 
vözölte a megjelent vendégeket és az egyesületi tagokat, azon re 
ményét fejezte ki, hogy a mai tanácskozás eredménye tettekben fog 
mutatkozni. A reviziós mozgalom és a magyar világszövetség sikeres 
működésében bízva, azon kívánságát hangoztatta, hogy ennek e red
ményét minél többen érjék meg.

Darida Károly az egyházmegyei tanítói szakfelügyeletről szóló 
javaslatot ismertette behatóan. A közgyűlés Uhrin Károly igazgató
tanító, Bárdy Ernő alesperes, Kozsuch István, Lehotzky Igor és töb
bek hozzászólása után a Dr. Mágócsy-Dietz—Dr. Szigethy-féle javas
latot fogadta el csekély módosítással. De ugyanekkor Huszák József
nek az „Evangélikus N ép isko ládban  ezen ügyben megjelent cikkeinek 
szokatlan éles, bántó hangjával nem azonosítja magát,

Lipták Pál pénztári jelentése, az elnöki zárszó és a „Hiszekegy ‘ 
eléneklése után a közgyűlés véget ért.

Két ünnepi beszéd*)
-A rákoskeresztúri hősök szobránál elmondta: vitéz Szügyi Károly, tanító.

I.
Megdicsöült hőseink! Gyászoló nemzetnek elhervadt virágai! A 

benneteket örökké siratok fájó büszkeségei! Elcsöndesülő bajtársak! 
Vájjon itt vagytok-e most? Vájjon e simogató, halk fuvalom a

*) Közöljük, mert hasonló alkalommal a kartársak hasznát vehetik.
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Ti lelketek suhanása-e? Vájjon mennyországotokból néztek-e most 
reánk, avagy a jeltelen sírok édes, enyhetadó álmát alusszátok, ön
feledten, mindennel megbékélve?

Felzokogó fájdalommal, égő vággyal, egyre hazavárünk és mégse 
— óh, azt kell mondanunk —, mégse jöjjetek még, hisz úgy is meg
hasadna szívetek, látván, hogy itt hitvány bitangok raja lézeng a 
megalkuvást nem ismerő, igaz magyarok között; meghasadna szíve
tek, látván, hogy csúnya, fekete varjak, dögkeselyűk tanyáznak or
szágunk legszebb tájain s undok acsarkodással lakmároznak az in
gyen koncon.

Ne jöjjetek még, álmodjatok édes álmot a boldog, nagy magyar 
hazáról, álmodjátok tovább a mesét, melyet egykor a sivár lövész- 
árokban együtt szőttünk, hogy: majd ha egyszer visszavisz a virágos 
vonat; majd, ha egyszer, nótás kedvvel, dalos ajakkal, mindent, de 
mindent feledve, hazatérünk az örömmámorban úszó, Kárpát-övezte 
hazába, kisírt szemű édesanyánkhoz, vén édesapánkhoz, csókos asszo
nyunkhoz, drága gyermekünkhöz . . .

Óh, aludjatok békességben! Álmodjátok az édes álmot! Veletek 
vagyunk! Sírotokon nyíló mezei virág a mi lelkünk virága; a reá 
hulló falomb a mi szívünk, a mi szeretetünk koszorúja; a harmatozó 
eső könnyeink hullása. És ha olykor-olykor, őszi borulásban, avagy 
tavasz nyílásán a költöző magyar csalogány korhadozó keresztfáto
kon pihen meg s ott zengi el dalát, óh, érezzétek akkor, hogy a drága 
magyar földben pihentek. Aludjatok! . . . Álmodjatok a feltámadás
ról! Várjatok békén!

Gyászoló szülők! Özvegyek! Árvák!
Vigasztaló szavakat mondjak-e néktek, én, a vigasztalást kereső, 

aki veletek együtt két megdicsőült testvérem nevét hívogatom, Galicia 
végtelen mezőin, Kárpát szent bércei között, Déltirol, Szerbia, Albá
nia vérrel áztatott mezőin? Hát van, hát lehet a mi számunkra vi
gasztalás, megnyugvás, ebben a szomorú magyar éjszakában? Még 
nincs! Nem is lehet! Majd csak akkor lesz, ha diadalra jut a nagy 
eszme, amelyért ők a drága életet áldozták. Majd csak akkor lesz 
megnyugvásunk, amikor azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy ők nem 
haltak meg hiába.

Magyar testvérek! Legszentebb fájdalmunknak adunk kifejezést 
itt, a hősök szobránál, égő fájdalmunkat tárjuk fel e szent oltárnál. 
Akinek nem volna ilyen sebe, az önkezével tépje fel szívét, hogy 
legyen! És azután ne feledjük el, hogy e sebet csak takarni szabad, 
de hamis orvossággal gyógyítani soha! E nagy fájdalom forrassza 
egységbe a magyart! Ne adjon nyugodt éjét az a gondolat, hogy Er
dély földjét, a Felvidéket, a Bánátot — véren vett magyar jussun
kat — ellenség bocskora tapossa!

Magyar anyák, ezt a kétségbeejtő fájdalmat oltsátok születendő 
magzataitokba, első gügyögő szavuk átok legyen a hóhérokra, akik ide 
juttattak bennünket, mert jaj lesz, ha mi kidülünk a sorból és utánunk
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gyámoltalan, megalkuvó nemzedék következik! Hiszem, esküszöm, 
hogy így hamarább teljesedik be az isteni örök igazság, a felszabadí
tott nagy magyar haza!

Ez ama jelszó, mellyel valóra válik a hösök álma és megpihent 
lelkűk elindul a virágillatos légen át, haza, hogy itt velünk együtt, ki- 
engesztelődve örüljön a szentséges magyar tavaszban, a dicső fel
támadásnak!

Magyar ifjak! Leventék! Honleányok! Minden magyarral együtt 
készüljetek a nagy ünnepre, ezeréves Nagy-Magyarcrszág dicső hő
seinek fogadására!

Hatalmas Istenünk, a porba hullva kérünk, ezt a napot küldd 
el minékünk! Amen!

II.
Könnyező magyarok! Testvéreim! Bánatos lelkűnknek fájó gyá

szolását hoztuk ide ma. Temetőben járunk. Nem domborodik itt sir- 
hant, világok fájdalma, összetört remények, égő kín, porbahullt ma
gyar dicsőség nyomán, mégis millió és millió korhadozó fakereszt tű
nik szemünkbe . . . Ezért hát . . . Old le a te saruidat, mert e hely, 
melyen állsz, szent hely! . . .

Úgy lehet, sőt, egészen bizonyos, hogy nagy idők múlásával, hon
fiak tüzes szónoklása itt pezsdíti majd késő unokáink vérét, itt tanul 
majd hazát szeretni az ifjú, itt tanul majd hazát szeretni az eltévelye- 
dett, a léha. És van, mindenkor lesz is miből! . . . Hisz oly magasztos: 
ágyuknak bömbölése, gépfegyver-, aknatüzben, halálhörgés, diadal- 
crdítás közepette rohamra menni, űzni az ellent, győzni, pokloknak 
minden viharában megvédeni ezt az árva, sokat szenvedett, dicső, 
örök magyar hazát! . . .  A becsülettel megküzdött harc, a végső ki
merülés után, oly édes a halálthozó seb, a meggyötört emberi testnek 
az örök megsemmisülés! . . .

Nektek édes! Ti békén nyugosztok, megdiesőült hőseink!
Ámde nekünk ma még fekete gyász, mérhetetlen bánat, kiáltó 

panasz!
Csöndes éjjeleken, fehér párnákon elhullt könnyek; anyák, öz

vegyek, árvák, őszhajú édesapák, testvéreknek elfojtott sóhaja sir 
felém. Büszke magyar lelkünk összeroppan és zokogva hívogatjuk 
haza azokat, akik soha többé nem térnek vissza.

Másfél évtized kevés volt, de nem lesz elegendő egy emberi élet 
sem, hogy beforrjon a tátongó seb!

Hősök! Szeretteink! Fiúk! . , . Édes pihenőt ad-e valóban az ide
gen föld? Van-e virág gondozatlan sírotokon? Dalol-e ott a pacsirta, 
a csalogány? Nótáznak-e a munkából hazatérő leányok? Akácillatos, 
magyar temetők hangulata lengi-e körül nyugvó helyeteket? És szo
morú vasárnap délután mond-e imát felettetek egy-egy feketeruhás, 
elhagyott, jóságos arcú öreg asszony?

Érzitek-e, hogy nekünk az élet ama röpke álom, pillanat, amikor
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mindent, de mindent feledve, mámorító boldogsággal keblünkre öle
lünk?

Hajh, de halkulj el, fájdalom; csendesedj le, pihegő kebel!
Hallga! . . . Nézzétek! . . . Hisz itt vannak ők! Eljöttek! Mosolygó 

az arcuk, dalos az ajkuk, virág van a csákójuk mellett, felénk intenek, 
biztatón, szelíden . , . és mennek . . , önfeledten, vidáman, magyar szív
vel, ügy mint akkor régen . , ,

Nem igaz! . . . Nem haltak ők meg! . , ,
Míg emlékezésünk lángja fel-fel lobban, a mieink maradnak. 

Csendes elvonulásunkban, a megpróbáltatások idején, de különösen 
e májusi mindszent napján, virágos mezőt fakasztanak az elgyötört 
szívekbe.

Engedjétek, hogy ma összegyüjtsem e fakadó virágokat s bokré
tába se kötve, jöjjetek, vigyük el a világ négy tája felé, Galicia, Vol- 
hinia, Doberdó, Szerbia, Albánia, Oláhia mezőire, hintsük el a jeltelen 
sírokra, reszkető kezünkkel igazgassuk meg a drága hantokat!

Azután pedig — könnyeinkben megfürödve — győzzük önma
gunkat, a keblünket tépő szent fájdalmat! Szerte hullott reményeink 
rcmhalmazából építsük fel újra a magyar hitnek várát! Bízzunk, 
van még nékíink Istenünk!

Küldjük hozzá gyakorta e mélyről fakadó sóhajt:
,,Véghetetlen irgalmú, nagy Úr Isten, adj hőseinknek csöndes ál

mot! Nekünk pedig add vissza elrabolt, ezeréves, gyönyörő magyar 
hazánkat!“ .. .

Vegyes közlemények.
Zcngor Béla  esperes, egyetemes egyházi főjegyző, jubileuma. A 

körmendi gyülekezet szeptember hó 15-én, díszközgyűlés keretében 
meleg, bensőséges ünnepségben részesítette nagyérdem ű lelkipásztorát, 
aki szeptember hó 4-én töltötte be lelkészi működésének 25. esz ten
dejét. Ez alkalommal egyházunk dignitárusaí melegen üdvözölték a 
kiváló férfiút, aki már hosszú idő óta visel egész sor magasabb egy
házi tisztséget. Már tíz év óta esperes, míg legutóbb kerületi jegy
zővé és egyetemes egyházi főjegyzővé is megválasztatott. Éles judi- 
ciumával, egyházjogi felkészültségével nagy szolgálatokat tett  egyhá
zunknak. A  tanítóság tiszteletét és szeretetét pedig párta tlanságával 
és jóindulatával vívta ki magának. Igaz nagy értéke Lutherániának. 
Az Isten kegyelme á ld ja  meg működését és gyümölcsöztesse azt evan
gélikus anyaszentegyházunk s magyar hazánk javára  újabb 25 éven 
keresztül!

P a u l i k  J á n o s ,  az Országos Evangélikus Lelkészegyesület elnöke, 
nyíregyházi lelkész, akit a kormányzó érdemei elismeréséül a kor
mányfőtanácsosi címmel tüntetett ki, híveinek megható szeretetnyil-
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vánítása mellett ünnepli lelkészkedésének 40 éves fordulóját. A  p u 
ritán életű férfiú példaképe a hivatásáért élő-haló papnak. Hívei r a 
jongnak érte és köztisztelet környezi. Országos egyesületünk meleg 
szeretettel üdvözölte jubileuma alkalmából.

Földes Ferenc  esete. Akit Herczeg Ferenc a „Néptanítók L ap ja” 
által kiírt pá lyázata  alkalmával elsőnek minősített, akire a ref. t a 
nítóság, mint egyik legnagyobb értékére, büszkén tekintett, egy ke
gyetlen hajszának áldozatul esett. Földes Ferencet mindenki ismeri, 
aki a Tanítószövetség gyűlésein részt vesz. Felszólalásaival, indítvá
nyaival, szónoki készségével, megvesztegető jó modorával kartársai 
tiszteletét és szeretetét vívta ki magának. A  ref. tanítóság egyik repre
zentánsa volt és mindenki fontos szerepet jósolt neki a ref. egyház 
tanügyi kérdéseiben. Minden máskép történt egy nemes hevülettel és 
a tanítóság érdekeit védő nyílt levele miatt, melyet a ref. egyház 
egyik dignitáriusához címzett. Ebbe a levélbe mindent belemagyaráz
tak, és azt olvasták ki belőle, ami nem volt benne. Megindult a h a j 
sza ellene az egész vonalon. Gyömrőn volt kántortanító. A  nép b á l
ványozásig szerette, de akadtak működési helyén hatalmas urak, akik 
ellene fordultak. Minden társadalmi tisztségéről lemondatták és meg
indították ellene a fegyelmi vizsgálatot. Kivettek Földestől később 
egy nyilatkozatot, hogy Gyömrőről egy éven belül eltávozik. Jó a k a 
rói ezt a nyilatkozatot lemondásnak minősítették és Földesnek minden 
tiltakozása ellenére, a lelkész kiírta a pályázatot állására. Földes, 
megúnván a vegzatúrát (idegei sem bírták már), otthagyta jövedel
mező állását és állami tanítóságot vállalt Pesterzsébeten. Szomorú 
tanulság: szólj igazat, betörik a fejed.

A  „F É B É “ bibliai szakítás naptára  1930-ra megjelent. Az a k ed 
vező fogadtatás, amelyben a naptár  első évfolyama több helyen r é 
szesült, szolgált buzdításul az új évfolyam nagyobb példányszámban 
és gondosabb kiállításban váló megjelentetésére. Új díszes hátlapon 
a naptár  beosztása, tar ta lm a és iránya ugyanaz, mint tavaly. — Az 
egyházi esztendő, a természeti és iskolai év menetén kívül különös 
tekintetet szentel a nap tár  az egyes egyháztörténeti évfordulókra, így 
kiváltkép az ágostai birodalmi gvűlés 400 éves jubileumára. — A  
szakítós naptár  ára  1 P 80 f. Lelkészek, tanítók, egyesületi és helyi 
iratterjesztők öt példánytól 10%, tíz példánytól 15%, huszonöt pé l
dánytól 25% kedvezményt kapnak. A  portót és csomagolást külön 
kell fizetni. A  naptár  megrendelhető: „FÉB É“ Evang. Diakonissza 
Anyaház Iratterjesztése, Budapest, L, Hidegkutí-út 123 és a „FÉBÉ“ 
Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich- 
utca 28/b alatt.
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Gyerm eknaptár. Az Országos Állatvédő Egyesület 1930. évi 
, ,G yerm eknaptár“-a már megjelent. Ezt a 32. évfolyamot Horthy  
Miklósné  kormányzónénak, az egyesület fővédnökének, szeretetteljes 
előszava nyitja  meg. A  címlapot és a hónapok fejeit az á l la tker t
ben lerajzolt külföldi állatok képei diszítik. Ezeket, valamint a többi 
képet is Vezényi Elemér rajzolómüvész készítette. Színdarab van a 
naptári rész után Csite Károly tói a m adarak  és fák nap jára .  Mesék 
és ismertetések Mauks Ernő, Gonda János, Romhányi Sándor, Váth 
János, Baloghné-Hajós Terézia, Józsa  Rezső; versek: Feleki Sándor, 
Móra László, Radványi Sándor, Báthory Gábor és mások tollából. Ezt 
az évfolyamot is Fodor Á rpád  szerkesztette. Megérdemli a kiadvány 
az eddigihez hasonló meleg pártolást, m ert erkölcsnemesítő és szóra
koztató könyvecske. Egy példány  ára  24 fillér és m inden 10 példány  
után egy tiszteletpéldány jár. — Kiadóhivatal: Budapest, IX., Ernő- 
utca 11— 13.

Felhívjuk kedves kartársa ink  figyelmét néhai Papp Józse f  vejé- 
nek, Törtely Fölöp-nek kenderfonógyárára Hird-on (Pécs mellett). 
Mivel a géppel előállított fonál tartósságban messze felülmúlja a kézi
fonást, már nemzetgazdasági szempontból is kívánatos, hogy kedves 
kartársaink a község lakóinak figyelmét erre a gyárra  irányítsák. E z
zel egy kis kegyeleti ta rtozást is rónak le Papp  Józseffel szemben, 
ha ennek a m indenképpen tám ogatásra  méltó válla la tnak  segítségére 
vannak.

Kik nyaraltak üdülőházunkban ?
Üdülőházunkban nyaraltak az 1929. év jú lius— augusztus havá

ban: Tasch Pál tanító, Ágfalva. Tasch Erzsébet tanító, Ágfalva. Ro- 
zsonday Károly tanár, Sopron. Rozsonday Vilma tanító, Sopron. Ro- 
zsonday A nna  tanító, Sopron. Peschkó Zoltán tanár és neje, Sopron, 
W indt E lza tanító, Rákoskeresztúr. Veréb Dénes igazgató-tanító, 
Harta, Ihász Ferenc tanár  Sopron. Ihász Ferencné, Sopron. Ihász 
Piroska, Sopron, Fabriczy Pá l igazgató-tanító és neje, Orosháza. 
M olnár Imre tanító és neje, Orosháza. Donner Sámuel tanító, neje és 
leánya, Győr. Tolnay Pál tanító, neje és leánya, Nyíregyháza. Scholz 
Ottó tanító és neje, Nyíregyháza. Kem ény P éter  tanító, neje és két 
fiacskája, Nyíregyháza. Posch János  tanító, Budapest. M áczay Lajos 
hitoktató, neje és fiacskája, Nyíregyháza. F rankendorfe r  Róbert t a 
nító, Magyaróvár. Polster  Rezső tanító, Levél. Szever Pál tanár, neje 
és két leánya, Aszód. Szever János  taná r  és leánya, Aszód. Zsilinszky 
Erzsébet tanító, Békéscsaba. Zvarinyi Nelli és Gitta tanárok, Békés
csaba. Országh József igazgató, Szeged, Róth Kálmán tanító és fiacs
kája, Aszód. Dáhner Iloüa tanító, Sopron. Késmárszky Gyula és Á r 
pád  tanítók, Rákoskeresztúr. Benedek Vince ny, igazgató, Győr. 
Boldis István tanító, neje és három gyermeke, Aszód. F rühw irt Mar-
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git tanító, Sopron. Kozsuch István tanító és neje, Békéscsaba. Lányi 
Irén és Mária tanítók, Kiskőrös, Budapest. Kuszy Dániel igazgató, 
Rákoskeresztúr. Lenhardt Emma tanító, Magyaróvár. Polacsek Ilona 
tanító, Cinkota. Bartal Béla igazgató, Péteri. Kuszenda József fő
jegyző, Péteri. Rendes A drienne tanító, Győr. W eltler János igaz
gató, Győr. Kuszák István tanító, Győr. Szabó József püspöki má- 
sodlelkész, Győr. Farkas György, Uy. tanító és neje Sopronnémeti, Zier- 
mann Lajos evang. lelkész, Ziermann Lajosné, ifj. Ziermann Lajos, 
Ziermann Ilona, Sopron. N iederland Vilmos tanító, neje és fia, Győr. 
K árpáti  Győző tanár, Budapest. — Összesen 105 egyén tartózkodott 
üdülőházunkban.

Ü d ü l ő h á z u n k r a  b e f o l y t  ú j a b b  a d o m á n y o k :  Vasi közép egyházm. 
gyámint., 10 P; Boldis István, Aszód, 25 P; Mecsekvidéki t. e., 30 P; 
Grieszhaber E. Henrik, Majos, 10 P; Benedek Vince, Győr, 5 P; 
Donner Sámuel, Győr, 34 P; Franklin-Társulat,  Budapest, tankönyv
százalék, 3135 P 70 f; Szabó Ernő, Domony, 5 P; Debreceni tant,, 
11 P; Kőszegi gyámintézet, 4 P; K áldy József, Veszprémvarsány, 
10 P; Gálos Gyula, Veszprém, 10 P; Gergelyné Kovácsics Teréz, 
Pápa, 10 P; Gömbös Sándor, Fejérvárcsurgó, 10 P; K arner Gusztáv, 
Nagyalásony, 10 P; vitéz Magyar János, Nemesszalók, 10 P; Mohar 
Ilona, Lajoskomárom, 10 P; Nagy Pál, Pápa, 10 P; Szutter Dániel, 
Pápa, 10 P; Tüskés István, Bakonycsernye, 20 P; Polgár Mihály, 
Kiskamond, 10 P; Posch János, Budapest, 35 P; Ihász Ferenc, Sop
ron, 35 P; Galgavölgy iskoláinak gyűjtése, 20 P; Máczay Lajos, 
Nyíregyháza, 34 P; Frankendorfer  Róbert, Magyaróvár, 37 P; M a
gyar-Holland Biztosító Rt., Budapest, 210 P. Összesen szeptember hó 
12-ig 5089 P 36 f.

Akik elmentek.
L a s c h o b e r  G u s z t á v .  A soproni egyházközségnek gyásza van. 

Laschober Gusztáv ny. igazgató-tanító hosszas szenvedés után elhúnyt. 
Az elköltözött igazi mintaképe volt a hivatásának élő tanítónak. Kö
telességtudás, ügybuzgalom tekintetében nem múlta őt felül senki sem. 
Mindene az iskola volt. Nem kímélte magát és mint igazgató sem ke
reste a munka könnyebb végét, hanem munkateljesítménye révén kí
vánt ,,primus inter pares“ lenni. Kartársai becsülték, tanítványai sze
rették, feljebbvalói tisztelték és ennek sokféle alakban adtak kifeje
zést. Halála a társadalom minden rétegében megdöbbenést keltett és 
emlékét áldja sok volt hálás tanítványa. Legyen csendes pihenése és 
kegyeletünk őrködjék végállomáshoz érkezett derék baj társunk por
sátora felett.

P a u e r  I r m a ,  diakonissza-főnökasszony, a ,,Fébé“ Evang. Diako
nissza Nőegylet elnöke, mint nagy részvéttel értesülünk, folyó évi
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szeptember hó 19-én, délben 12 órakor Budapesten, hűségesen vég
zett nehéz szolgálatából Urához pihenni tért. Szeptember hó 21-én 
helyezték nyugalomra a Kerepesi temetőben. — Meghalt, eltem ette te tt  
és él! Egész lénye világosságot árasztott. Szeméből egy az Úrnak 
teljesen á tado tt  élet minden szentsége, minden tisztasága sugárzott. 
Semmit sem tarto tt  magának. Teste, lelke, élete, munkája, földi java, 
minden az Úré volt. A  bűnt gyűlölte, de a bűnöst szerette. Elég volt 
egy tekintete, hogy felemeljen. Minden volt abban a tekintetben: sze
retet, melegség, megértés, biztatás, elnézés, türelem és valami, amit 
megmagyarázni nem lehet, csak átélni, megtapasztalni és élvezni. — 
A nemes lélek vér tanúja  volt szent h ivatásának és földi pályafutása  
áldásforrásává lett a gyengéknek, az elesetteknek. Legyen áldott em 
lékezete!

Schubert-mozaik.
Irta: Kühn János.

Schubert a grófi személyzet épületében eleinte nem jól érezte 
magát. Önérzetét sértette a lefokozás, de később m egalkudott a he ly
zettel. A  magyar vidék szépsége, a természet csöndje s a magyar 
néplélek közvetlen melege felolvasztják szívének fagyosságát. D a
lait mind a természet ölén, az erdő szélén írta, m ert a  baromfiudvar 
za ja  zavarta belső hallását. Szabad idejében a személyzettel is meg
ismerkedett és néha elbeszélgetett. A  fent említett zongorakoinpozi- 
ciójának, a Divertissimentnek, főtémája egy m agyar népdal, amelyet 
a  szakácsnőtől hallott egy alkalommal. A  bánatos melódia elbűvölte 
őt s komponálásra késztette géniuszát.

Bécsben másodszor lobban szerelemre a zeneköltő Grob Teréz 
selyemgyáros leánya iránt, akit később egy pékmester vett feleségül. 
„Teréz nem volt szép, de jó volt, mint egy falat kenyér“, írja maga 
Schubert róla.

*

A  szerelemnél többre becsülte Schubert a  barátságot. Bensősé
ges kapocs fűzte őt több barátjához, mint: Lachner, Vogl, Schober, 
Mayerhofer, Spaum, Bauernhofer és a H uttenbrenner testvérekhez. 
Ez utóbbiak egyszer Szekszárdról valami szolgálatuk fejében egy kis 
hordó bort kaptak, amelyet egy vacsora keretében fogyasztottak el., 
A  jó vacsora és a m agyar bor tüzelő hatása  a la tt  Schubert é jfélkor 
ko ttapapirt  vett  elő, íróasztalhoz ült és az aznap olvasott S c h u b a r t -  
költeményt, a  Pisztrángot, zenésítette meg. A  dal témájából született 
meg később a közismert „Forellenquin te tt“ . A  gyönyörű dal kéz-
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iratát is megitatta a szekszárdival, amennyiben szórakozottságból a 
porzós üveg helyett a borospoharat ürítette rá. Szerencsére a nagy 
folt csak néhány ütemet mosott el. így van majdnem minden szellemi 
alkotásnak különös története, amelyet az életrajzírók legtöbbször el
hallgatnak s jelentéktelen anekdotának tartanak, pedig sokszor igen 
jellemző.

Egy bécsi előkelő magyar családról kell még megemlékeznünk: 
íclkusfalvi Laszny Miklós jószágkormányzóról és bájos feleségéről, 
Buchwieser Katinkáról. Mindketten szívükbe zárták a fiatal kom
ponistát. Katalin asszony anyáskodva bánt vele, mert nyolc évvel 
volt idősebb nálánál. Operaénekesnő lévén, Schubert dalait mélyen 
átérezte, s művészi kivitelben adta elő a szalonjában összesereglett 
előkelőségeknek. Ugyanebben a szalonban egy alkalommal Hummel 
János pozsonyi származású zongoraművész az épen akkor hallott 
„Der blinde Knabe“ című Schubert-dalnak egyszerűségében is meg
rendítő hatásától elbűvölve, zongorához ült és a „Vak fiú“ témáját 
variálta oly bámulatos módon, hogy a hallgatóságot olyan extázisba 
hozta, hegy ez őt is, a dalszerzőt is lelkes ünneplésben részesítette.

*

Schubert igen önérzetes és a korlátlan szabadságot, mindenek- 
fölött szerető egyén volt. Hogy szabadságában korlátozva ne legyen, 
visszautasította a császári udvar kegyét, amely számára udvari or
gonistái állást és így vagyonilag rendezett életet biztosított volna. 
Schubert — mint mondottuk — a szabadságot és a nélkülözést vá
lasztotta. Ez a fokozott öntudat, ez a szabadságvágy komoly előjele 
a nálunk reformkorszaknak, Ausztriában pedig biedermeiernek ne
vezett irányzatnak,

1828-ban barátja , Lachner, Pestre hívja s biztatja, hogy itt m ü
veiből szerzői estet rendezzen. Schubert m ár  betegeskedett és nem 
ment. Nagyfokú idegessége megbénította cselekvő képességét. Még 
októberben Kismartonba utazik, hosszasan időzik H aydn sírjánál. 
November elején rosszul lesz és 19-én v isszaadja  teremtő lelkét U rá 
nak. 21-én volt a  temetés, amelyen barátai és sok ismerőse vett részt, 
de a hivatalos Bécs nem vett róla tudomást, nem is volt fogalma 
Schubert qualitásáról,

A múlt évi centennáriumot is a szociáldemokrata Wien inkább 
politikai manifesztáció céljára használta fel, s csak a kultúra tisztul- 
tabb légkörében élő zenevilág értékeli őt igazi faj súlya szerint.

Egy korabeli napilap Schubertét másodrendű csillagzatnak ne
vezi, valószínűen azért, mert nem oly univerzális, mint Bach, Beetho
ven és a többi titánok. A  zenei lira terén azonban Schubert époly meg
közelíthetetlen magasságokat ér el, mint akár Goethe a költészet terén.

Források: Molnár z, t. Niggli biográfia és néhány újságcikk.
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könyvtáralap terhére, amennyiben pedig valamelyik iskola köz
vetlen a szerzőtől rendel legalább 20 (húsz) pengő értékű tan
könyvet, vagy a könnyebb begyakorláshoz segédkönyveket, a 
tanítási tervezetek egyikét ingyen, kedvezményképen kapja.

A megrendelések szerző címére ( T o ln a y  P á l , Nyíregyháza, 
Kölcsey-utea 6) — ellenben a könyvek számláinak értéke K i s z e l y  
J á n o s  pénztárosunk címére (Cegléd) küldendők 1

Egyúttal felhívjuk a kartársak figyelmét K i s z e l y  J á n o s  és 
M o ln á r  Im re  tankönyveire is. Ezek a szerzők 20%-t tartanak 
vissza az Üdülő javára.

K is z e l y  J á n o s : B ib l ia i  tö r té n e te k . I.—II. oszt. számára 8 0  f i l l é r ;  
a III.—IV. oszt. számára I P .

M o ln á r  I m r e :  E g y h á z tö r té n e t .  1 P .
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Szerkesztői üzenetek
Bt. J. Megadom szívesen á választ. Lapunk kozta a közgyűlés által kikül

dött számvizsgáló-bizottságnak jelentését. Ebből mindenki meggyőződhetett a ki
fogástalan pénztárkezelésről, a kiadások és bevételek tételeinek pontos bejegy
zéséről, finánciáink lelkiismeretes vezetéséről. A pénztár naplóiba bárki és bár
mikor betekinthet. Ott mást mint rendet, nem fog találni. Hogy mégis vannak, 
akik önmagukból kiindulva, fel sem tudják tételezni, hogy a pénzzel foglalkozók 
is megőrizhetik kezük tisztaságát: azon ne csodálkozz! Hiszen annyira minden
napi és emberi ez!

E. I. Gĵ Őr. Cikkének jósága mellett szól az, hogy lapunkban megjelent. 
Csak hadd jöjjön a másik is. Üdvözlöm.

B. V. Győr. A kéziratot, mint lapunk is igazolja, vettem. Köszönöm. 
A budapesti gyűlések igen látogatottak voltak. A kántortanítókén a lelkek villa
mos feszültsége szinte kirobbanással fenyegetett.

R. E. Elismerő soraidat köszönöm. A lapszerkesztés és kiadás szép, de 
kissé költséges foglalkozás. Ha annak idején ellentállottam volna a sok jóaka- 
ratu biztatásnak, az „Evangélikus Népiskola“ ma is álmodná Csipkerózsa-álmát, 
én azonban 3 0 0 0 pengővel gazdagabb volnék.

Dr. Szelónyi Ödön, Budapest. Örömmel üdvözlöm munkatársaink 
sorában.

H . M- Igen, a kántortanítók gyűlését a Szövetség elnöksége a mi kíván
ságunkra hivta össze.

Ágfalva. Igazán szép, követendő példát mutatnak kartársaiknak. A község 
valamennyi kultúrtényezőinek bevonásával ez évben is üdülőházunk javára ren
dezett és fényesen sikerült estélyükhöz szívből gratulálunk.

Altdőrfer Viktor, Sopron. Kormánytanácsossá történt kinevezteté- 
sed az őszinte öröm igaz érzelmeit váltotta ki a tanítóság és nagyszámú tiszte
lőid szívéből. Ritkán esik a kormányzói kegy sugara oly érdemes férfiúra, mint 
Te vagy. Éltessen a Mindenható még számos éven át, hogy még sokáig élvez
hessük és csodálhassuk művészetedet!

Záhony Dezső, Diósgyőr. Vietorisz László lelkész úr 101 P 93 fillért 
küldött a Te nagylelkűségedből kifolyólag üdülőházunkra. Az egyházmegye neked 
és Tóth József esperes urnák jubileumi emléktárgyat akart venni, ti azonban az 
ünneplés elől szerényen kitértetek és az összeget a mi jóléti intézményünk és 
az „Evang. papnék Otthona“ közt osztottátok fel. Mélységesen meghatva hajlok 
meg előttetek. Fizesse meg nektek az Isten azokban, akiket legjobban szerettek!

*

Tisztelettel és szeretettel kérjük mindazokat az iskolafenntar
tókat és kartársakat, akik még eddig sem küldték be az előfize
tés díját — most már igazán ne késlekedjenek, hanem tegyenek 
eleget fizetésbeli kötelezettségüknek. Hogy ezt megkönnyítsük, 
az összes hátralékban levőknek „Postai Megbízási Lapot“ kül
dünk. Nehéz helyzetünkre való tekintettel kérjük: ne elintézetle
nül irányítsák megint vissza!
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Felhívás.
Tisztelettel felkérem a kedves kartársakat, küldjék be 

haladéktalanéi az egyesületi díjakat, üdülőházi hozzájárulást 
és a tanítónap eredményét pénztárunkba.

Egyben felkérem a kartársakat, hogy a fentebb jelzett 
címleteket ne hozzám irányítsák, mert ezzel csak munkámat 
szaporítják és fölösleges költséget okoznak.

Ezen küldemények átvételére Ki s z e l y  J á n o s  (Cegléd), 
egyesületünk pénztárosa illetékes.

Akik levelükre tőlem, vagy a pénztárostól választ kér
nek, mellékeljenek bélyeget, megcímzett borítékot vagy 
levelezőlapot.

Sopron, 1929. november hó.
Krug Lajos

elnök.

Pályázati hirdetmény.
Az Evangélikus Tanítók Országos Egyesülete Révfülöpön 

levő balatoni „Udülőház“-ánál megüresedett gondnoki állásra 
pályázatot hirdet.

A gondnok kötelessége a nyár folyamán kb. jún. 1-től 
szeptember 30-ig terjedő időben az Üdülőházban pihenő 
50 — 60 tanító ellátásáról, étkezéséről gondoskodni, 16 szobát 
saját személyzettel takarítani, az udvart és kertet rendben 
tartani.

A leltár szerint átvett és az egyesület tulajdonát képező 
összes belső berendezésért anyagi felelősséggel tartozik. Az 
állás elfoglalásához 2500 P (készpénz vagy érték) kaució 
szükséges.

A feltételekre vonatkozólag részletes írásbeli felvilágo
sítást nyújt az Üdülőház intéző-bizottságának elnöke Uh r i n  
Károly, ig. tanító. (Békéscsaba, IV., Zsiros-u. 24.)

Pályázhatnak elsősorban nyugdíjas ev. tanítók, tanító
özvegyek, tanárok s mindazok, akiknek penzió vezetésében 
megfelelő gyakorlatuk van.

Pályázati határidő 1929. december 25.
Uhrin Károly

intéző-bizottsági elnök.
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Meghívó.
Országos egyesületünk választmánya  a Tanítószövetség gyűlései

vel kapcsolatban folyó évi decem ber hó 27-én, délu tán  2 órakor, Bu
dapesten  a Tanítók H áza kis tanácsterm ében  ü lést tart, m elyre nem 
csak az egyházm egyei tanítóegyesületek  k iküldöttjeit, hanem az é r
deklődő k a rtá rsak a t is tisz te le tte l meghívom.

T á r g y s o r o z a t :

1. A  felülbíráló bizottság jelentése a pénztár á llapotáról.
2. A  bizottság jelentése az üdülőházunkon végzett m unkálatok

ról; a le ltá r felvételéről,
3. Az üdülőház gondnoki á llásának  betöltése,
S o p r o n ,  1929, decem ber hó,

Krug Lajos, elnök.

Nyitott seb.
A  búza egységárának túlm agas m egállapítása a kán to rtan ítókat 

szinte katasztrofális helyzetbe ju tta tta . Az ország evangélikus tan ító 
sága a sérelem  orvoslása céljából m egm ozdult és úgy a D unántúli 
Egyházkerületi Tanítóegyesületnek K aposvárott, később áz Országos 
Evangélikus T anítóegyesületnek B udapesten  ta rto tt közgyűlésén, v a
lam int a Tanítószövetség elnöksége á lta l kérvényünkre egybehívott 
kán to rtan ítók  országos gyűlésén e kérdésnek ism ertetésével és a h a 
tározati javaslatnak  beterjesztésével Grieszha'ber Endre Henrik  igaz
gató-tanító t b ízta meg. E lőadónak, a közhangulatot híven visszatük- 
röztető , alább közölt e lő terjesz tését és m em orándum át, úgy az egy
házkerületi, valam int az országos egyesület közgyűlése egyhangú h a 
tározatta l elfogadta és az elnökséget illetékes helyre való irány ítására  
u tasíto tta .

*

M élyentisztelt Közgyűlés!
Kedves K artársak!

Krug Lajos elnök urunk  felszó lítására vállalkoztam  arra , hogy a 
m agyar tanítóság, különösen pedig a felekezeti, term ényfizetéses kán 
tortan ítóság  sérelm eiről itt ma re fe rá ljak  és egyúttal javaslato t te r 
jesszek a m élyentisztelt közgyűlés elé, m elynek célja  az volna, hogy 
sérelm einket alkalm as úton-m ódon a legilletékesebb fórum elé vigyük 
orvoslás céljából.

H a őszinte akarok lenni, azt kell mondanom , hogy erre  csak rész
ben vállalkoztam  szívesen. Szívesen azért, m ert kötelességet vélek 
teljesíteni akkor, amikor m int ennek a tekintélyes és nagy egyesület-
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nek egyik igen szerény közkatonája hozzá kívánok járuln i ahhoz, hogy 
fájó sebeink minél előbb és minél alaposabban orvosoltassanak. — 
Nem szívesen pedig azért, m ert magam is szenvedő részese vagyok 
minden érző fájdalom nak, m elyet a jelenlegi igazságtalan  helyzet a 
magyar, de különösen a term ényfizetéses kántortan ítóság  soraiban ki
vétel nélkül terem tett, és am ely fájdalm as érzés oly nagyfokú keserű
séggel tö lt el, hogy igazán nagy önuralom ra van szükségem, hogy el 
ne ragadtassam  magam. Úgy gondolom azonban, hogy csak önm a
gunkat izgatnám  feleslegesen és azért tanítóhoz m ért ú ri hangon ak a
rom mai helyzetünket röviden ecsetelni.

Aki kedves kartársaim  m egtisztelő bizalm ából akaratom on kívül 
a tanítói közügyek élére sodródtam , élénk figyelemmel kísérem  más 
tisztviselőtársaink nemcsak egyéni, hanem  társadalm i, egyesületi éle
tét is. A karatlanul is összehasonlítást teszek igen sokszor a tanító i 
és más tisztviselői kar között. Ö sszehasonlításom  a la p já t a végzett
ség, hivatás, társadalm i elhelyezkedés, fizetés, stb. képezik. És vég
eredm ényében azt a szomorú konklúziót kapom, hogy dacára  annak, 
hegy ma a tanítói végzettség a m agyar tisztviselői stá tusnak  úgyszól
ván a jó átlaga fölé emelkedik, á lta lában  nem tudunk társadalm ilag  
úgy beleilleszkedni a m agyar tisztviselői társadalom ba, m int ahogyan 
azt végzettségünk és hivatásunk, m agasabbrendű m unkánk u tán  m él
tán elvárhatnék. H a pedig az okokat kutatom , nem tudok m ást találn i, 
mint csak az anyagi szegénységünket. H iába, M agyarországon ma még 
nem jutottunk odáig, hogy az em bereket a m unkájuk u tán  taksálnák. 
N álunk az anyag a fő! Ahogyan álta lában  tap asz ta lh a tju k  is, nálunk  
a pénz beszél. Tessék csak m egism erkedni más tisztviselővel, ahol 
dacára a kevesebb végzettségnek, van fizetés és megfelelő rang, ott 
van társadalm i elhelyezkedés, van megbecsülés, van tekintély . A zt 
m ondjuk röviden: van m egélhetés. M ás ághoz tartozó tisztv iselő tár
saink is kénytelenek beosztással élni, de mi m ár odáig juto ttunk, hogy 
nincs m aholnap mit beosztani. Fáj és bánt, kell, hogy bántson m inden 
önérzetes tanítót, hogy rólunk m indenhol le kell, hogy ríj jón a sze
génység. Avagy nem a legnagyobb szegénységünk jele, hogy nem tu 
dunk úgy gyűlésre jönni, hogy ne tárgyaljunk  sérelm eket? A rcpiru lva 
gondolok m inden gyűlésünkre, m ert a vége, vagy az egyik p o n tja  m in
dig anyagiakról szól. Istenem , m ennyi sokféle m egtárgyalni valónk 
volna különösen a mai szomorú időkben, ami igazán h ivatásunk kö
rébe vágna és gondoktól m eggyötörtén, keserűségtől eltelve kény te le
nek vagyunk állandóan a m indennapi kenyérért, jogos bérünkért h a r 
colni. H a valaki a mi gyűléseinket szintén figyeli és helyzetünket nem  
ismeri — és hányán ism erik? — , mosolyog ra jtu n k  és u jja l m u ta t a 
te lhetetlen  tanítóságra, m ert mindig ja jgat. Pedig nekünk csak egy 
szerény óhajunk van és ez az, hogy a m agyar állam nak édes és ne 
m ostoha gyermekei legyünk m ár egyszer. Nagyon szerények vagyunk 
mi tanítók. Nem várjuk  mi azt, hogy az állam hatalom  a mi szám unkra 
rögtön e ldorádót terem tsen. Nem is k ívánjuk  még azt sem szerencsét
len m agyar hazánk mai szom orú helyzetében, hogy más tisz tv ise lő tár
sainkkal szemben gondtalan  anyagi m egélhetést biztosítson. Sőt, mi



egy bizonyos határig  még lem ondásokra is ha jlandók vagyunk a m a
gyar jó ügy érdekében, ha ugyanezt az áldozato t m inden adózónál és 
arányosan m egtalálhatjuk . A  mai helyzet azonban az, hogy a m agyar 
össztanítóság és különösen a term ényfizetéses kántortanítóság ma már 
olyan rendkívüli á ldozatokat hoz, am elyeket tovább viselni nem lehet, 
m ert m ár egyenesen családunk, hozzátartozóink lé té t a végveszéllyel 
'fenyegetik. Nem pecsenyét, csak a m indennapi szűkös, jogosan meg
szolgált fa la t kenyeret kérjük. Nem biborban, csak tisztviselőhöz illő 
szerény ruhában akarnánk  járn i és gyerm ekeinket állásukhoz m érten 
tisztességes neveltetésben részesíteni.

V árva-várjuk tehát, m ikor jön az a M essiás, aki szívünkre teszi 
a  kezét, m egérti a mi fá jdalm as panaszainkat és behegeszti sebeinket.

M ert lássuk csak, hogyan is vagyunk mi tu lajdonképen?
Kezdem  am a sebhelyen, am ely bennünket legtöbbet éget, a te r 

m ényfizetéses kántorságon.
Lehetnek jómódú egyháztagok több-kevesebb számmal m inden 

egyházközségben, de egyházközségeink, m int ilyenek, úgyszólván ki
vétel nélkül mind szegények. Ennek dacára  azt látjuk, hogy az a la 
kulásnál annak idején  m intha versenyre keltek volna, hogy minél töb
bet ad janak  a különféle term ényekből, m ert ez biztosította a jó k án 
tor és tanító  m egválasztását. És biztosra veszem, hogy elődeink a kán- 
to rságra helyezték a fősúlyt és azt is fizették meg tulajdonképen. A  
legtöbb községben az a különféle term észetbeni járu lék  egy csa lád 
nak rendes m egélhetést biztosított — az akkori viszonyokhoz m érten. 
Ez a jó, akkor még rom latlan  nép m indenből adott, am ije csak volt. 
Pénze nem igen volt, abból nagyon keveset. Másból azonban igazán 
sokszor erején  felül is.

V áltoznak az idők, változnak az emberek. Á ldozatkész, hitbuzgó 
és önzetlen elődök nyom dokába egy olyan generáció lépett, am ely csak 
egyet ismer: az önző ént!  M ilyen régóta általános a panasz, hogy né
pünk m ár nem a régi. Hogy nem szeret adni, csak ha m uszáj. Hanem  
annál inkább elvenni, elcsipegetni és m egrövidíteni, ahol csak lehet. 
M ennyi hiványcsonkítás beszélhetne erről. És amit meg kell adni, azt 
nem jó szívvel adja, azért o lyant ád, amiben nincsen köszönet! így 
le tt lassanként a tiszta búzából ocsu, a tiszta borból valam i egészen 
sajátságos, közönséges szóval hűen ki sem fejezhető lőre, a kem ény 
hasábfából vékonydongájú dorongfa, a kenderből kóc, a szénából sarjú  
vagy sás, a húm uszföldből tarackerdő, stb. Szóljak ezeknek a besze
déséről és az azok alkalm ával előforduló lealacsonyító, arcpíritó, ko l
dusoknak sem kijáró  szégyenteljes m egjegyzésekről és fogvicsorító 
arckifejezésekről, m elyekkel az adózó lá thatóan  és hallhatóan kifeje
zésre ju tta tja , hogy csak azért hozza, m ert rákényszeríte tt kö teles
sége! Szóljak arró l a sok körm önfontságról, am ellyel be akar ben 
nünket m inden áron csapni és m egrövidíteni? Igaz, hogy a szedésnél 
nem kell ott lenned. A kkor is jaj neked, m ert akkor meg pláne ocsut, 
szem etet meg konkolyt, vizet, stb. elképzelhetőt kapsz. M ert ne gon
dolja senki, hogy a gondnok, aki a szedést végzi, a kán to rtan ító  szép
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szem éért perbe fog szállani a kom ájával, de még a nem kom ájával 
sem. E lfogadja ahogyan hozzák és aztán  odam érik!

Avagy tán szóljak a m unkaszolgálm ányról, a kocsifuvar, vagy 
robot m unkákról, melyeknek gyönyörűségébe egym agában is bele lehet 
őszülni? Am ikor x vagy y nem szánt, ha be lesz rendelve, m ert még 
magával sem végzett, amikor nem vet, m ert a m agáét sem vetette  még, 
amikor nem hord ja  haza term ésedet, m ert még a m agáé is kinn van 
és az csak term észetesen előbbrevaló, m int azé a senki tanítóé! V áj
jon sejti-e a magas hatóság, am ely a mi egységeinket m egállapíto tta, 
hegy m inden évben van sok-sok szegény kántortanító , aki csak üres 
szalm át csépelt, m ert gabonája kinn m arad t és a v ihar elvitte a h a r
madik határba és kicsépelte a földeken? V ájjon  sejti-e a kultuszm i
niszter űr őkegyelmessége, hogy évenként hány kánto rtan ítónak  nem 
terem  a földje, m ert elverte a jég, vagy elfagyott a vetés? P anaszra  
kihez m enjen a magas helyre azon kollégám, akinek este nem vitték 
haza a m egtört és rakásra  hordott tengerit, m ire csak nagykésőn, é j 
szaka m egszánta egyik hívője és haza vitte . . , haza . . , m agának! N e
kem m ajd m inden évben perelnem  kell néhány atyafit a libák m iatt, 
melyek tönkretették  m ár a rétem et. H a nem teszem, két év m űlva oda 
a rét. Fü sem nőne m ár ra jta ,

Ne, de ki tudná elszám lálni azt a sok kellem etlenséget, am ellyel 
meg kell nekünk küzdenünk, hegy te ljesen  el ne veszítsük azt a so
vány falatot is, am elyért olyan sokféleképen és olyan keservesen meg
dolgozunk nemcsak mi, családfők, hanem  azonkívül is az egész há
zunk népe! Igen, azért a szerény kis fizetésért, am elyet más, hasonló 
végzettségű tisztviselőtársunk m inden hó elsején pontosan zsebrevág, 
minden fagy- és jégkárbiztosítási illeték  levonása nélkül és am ely 
fizetésért nem kell még külön álm atlan  éjszakákat töltenie egész csa
ládjával együtt, hogy nem veri-e el a jég a term ést, nem-e fagy el a 
vetés, lesz-e eső, napsugár, stb.?

És ne m éltóztassék azt gondolni, hegy a term ényfizetéssel és gaz
dálkodással járó sok ezer baj csak a zsebünket érinti! Nem. Ezek 
elveszik legdrágább kincsünket, tanítói függetlenségünket és tanítói 
becsületünket. Hiszen mi naponként tö rvényt ülünk az iskolában. Nem 
kellene nekünk éppen olyan függetleneknek lennünk m int m inden h i
vatásos bírónak? M ilyen furcsa lehet, ha tegnap egy igazolatlan  m u
lasztót megbüntettem  és röviddel rá  be lesz rendelve szántásra , ve
tésre, vagy miegyébre? Ennek az á ld a tlan  állapo tnak  a vége az, hogy 
tanító  és nép között megszűnik a kölcsönös m egértés, bizalom, jó
viszony és közös lesz az egymás irán ti undor. A kkor pedig m ár hiába 
já r a tanító az iskolába, m unkájának  eredm énye és á ldása nem lesz.

És amidőn a magas korm ány ezt a keservesen és az egész csa lá 
dunk által még külön is m egszolgált javadalm at egészében tan ító i
nak minősíti, közvetlenül elveszi tőlünk azt a gyülekezetek á lta l adott 
javadalm at, am elyért külön állandóan  le vagyunk kötve mint kán to 
rok és am elyért külön dolgozunk esőben, sárban, hóban, fagyban, 
egészségünk és idegrendszerünk feláldozásával. Elveszi azoktól a le
vita tanítóktól azt a pár garast, amit a gyülekezetek ad tak  azért a mun-
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káért, am ellyel egy harm adik  egyénnek, egy lelkésznek a m unkáját 
is elvégzi. Nem csak m éltánytalannak , hanem  a legígazságtalanabbnak 
tartom  m ár a kántori javadalom nak az elkoníiskálását. De nem ta 
lálok rá  k ifejezést annak a jellem zésére, m icsoda könyörtelenség kel
le tt ahhoz, hogy ezektől a szegény levitáktól elvegyék azt a pár ga
rast, am elyet a p réd ikálásért kapnak. Hiszen, aki nem próbálta, nem 
is tu d ja  kellően m éltányolni azt, hogy m icsoda m unkát végeznek ezek. 
R endesen az iskola is osztatlan!

És amikor a m agyar tanítóság im m áron a sa já t bőrén érzi ennek 
az á llapotnak  a ta rth a ta tlan ság át, akkor egyházainknak m inden erővel 
azon kellene lenniök, hogy ezt az elvett javadalm at visszaszerezzék, 
m ert hisz közvetve az egylázaktól v é te te tt az el. Gyümölcsei m ár é r 
lelődnek. Ma még mi, de a legközelebbi években m ár az egyházak 
álta lánosan  meg fogják adni az árát, am inthogy egyik-másik m ár ma 
is fizeti. Nem kap kán tortan ító t, csak átm enetre, vagy ráfizetésre.

Illő tisztelette l és igen nagy a láza tta l kérjük most m ár évek óta 
a magas korm ányt, hogy ad ják  vissza m éltányos összegben az elvett 
kántorit. M ost azt hallo ttuk , hogy egyelőre nem lehet, m ert erre 
600.000 pengő kellene és ezt az á llam háztartás nem b írja  el.

H át szeretettel kérem, ha 600.000 pengőből akarják  az egész kán- 
tcrságot végérvényesen elintézni, akkor egy kántornak  amúgyis n a 
gyon kevés fog jutni. De m indenesetre egyelőre hálásan vennők ezt 
is, hogy legalább a jóakarato t lássuk. A zt pedig, hogy az á llam ház
ta rtás  nem b írja  el, nem fogadhatjuk  el végleges m egoldásnak, m ert 
hiszen tudtunkkal az országban igen-igen sok különféle állású  egyén 
van, akik nemcsak egy, hanem  ném ely esetben két, három  és tán még 
több címen húznak javadalm at anélkül, hogy a m agyar állam  ebbe 
belepusztulna. Mi az t tan ítjuk , m inden m unkás méltó az ő bérére. 
Éppen azért egy cseppet sem bánt, ha a jó Isten  egyes kiváltságos 
egyénnek olyan tehetséget adott, am ellyel egyszerre több u ra t is tud 
szolgálni, egyszerre több h ivatalt tud  eredm énnyel és lelkiism eretes 
munkával betölteni és azért aztán  annyiféle fizettséget kap, ahány 
m unkakörben megfelel. Nem bánt bennünket, ha hallunk pl. olyan 
plébánosról, aki alezredesi nyugdíjat kap és am ellett működő, tény 
leges állásban lévő plébános is. Tán százával tudnánk  felsorolni or- 
szággyülési képviselőt és m ásokat, akik több címen kap ják  a fizetést, 
illetve e llá tást. És az állam kassza b írja . Éppen azért mélyen fáj ne
künk, hogy a sokat bírja , csak a pár nyom orúságos pengőt, ami a 
kántorinak a rendezésére kellene, m ár nem bírja! Nem b írja  azért 
sem, m ert állítólag kell a pénz az objektum ok építésére. H át ha jól 
szám ítjuk, tényleg a mi pénzünkön m ár nagyon sok objektum  épül
hetett, m ert hiszen évenként szép kis sum m ára megy, amit különféle 
címen elvesztünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a mi áldozatos fillé
reinket használja  fel az állam  nagy célok elérésére. De am ikor ebbe 
m ár belepusztulunk, azt kell m ondanunk, most m ár nem bírjuk, m ond
janak  le egyszer m ár m ások is, ha m ár m indenáron le kell mondani. 
A zt azonban most m ár nem tűrhetjük , hogy az állam  csak a mi zse
bünkben vájkáljon.
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Nem volna a term ényfizetéses kántortan ítóság  mai helyzete te l
jesen hűen aláfestve, ha ezzel kapcsolatban meg nem em lékeznék mai 
legnagyobb sérelm éről: az egységárról. H iszen tu la jdonképen  itten  
kellett volna kezdenem . A m ikor az összes term észetbeni já ran d ó sá 
gainkat átszám ították  búzavalu tára, m ár katasztrofális bajok k e le t
keztek, m ert hiszen a legtöbb helyen sem a m ennyiséget, sem a minő
séget nem kapták  meg, am it a jávadalm i jegyzőkönyvben annak ide
jén m egállapítottak. M ár a kezdet kezdetén is olyan m agasan le tt egy 
m éterm ázsa búzának, egy egységnek az értéke m egállapítva, hogy a 
veszteségünk állandó  volt. Senki meg nem  kap h a tta  azt, am it az á l
lam tőle egységek címén elvont havonta. Panaszkodtunk, m em orán- 
dumoztunk, kértünk, könyörögtünk, de meg nem hallga tta ttunk , A  
Szövetségnek á llandóan  volt m em orándum ozni valója. M egkereste az 
összes m inisztereket, képviselőket, de mind hiába. És ha volt ben 
nünk egy cseppnyi hit az igazságban, m ost m ár igazán az t is el kell 
veszítenünk, m ert hiszen a mai búzaárak  m ár nem m áról ho lnap ra  
valók, hanem  állandóan  lem orzsolásnak az eredm ényei. K örülbelül 
három negyed éve m ár annak, hogy olyan katasz tro fá lisan  esett a búza 
ára  és még nem  tö rtén t semmi, A  helyzet ma az, hogy azért a búzáért, 
amit az állam  nekünk 27'84 pengőben havonta levon, annyiszor 10 p en 
gős veszteséget je len t havonként, ahány értékegysége van az ille tő 
nek, Mi tehát nem csak elvesztettük  a kántori m ellékfoglalkozásért 
járó javadalm at, hanem  egyenesen biin tettetünk  azért, am iért k án to 
rok és miegyebek is vagyunk. M ert hiszen, ha ma osztály tanító  v a 
gyok, éppen 700 pengővel, vagyis havi 60 pengővel kapnék többet, nem  
számítva hozzá a kam atkülönbséget, am it jelent, hogy a term észetbe- 
niekre egy álló évig várnom  kell és addig is adósságra élni. M a tehát 
a m agyar felekezeti kán to rtan ítóságnak  ez a két fősérelm e és ehhez 
jönnek azon apró tűszúrások, am elyekkel az állam  bebizonyítja azt, 
hegy m agyar és m agyar tanító  között igenis van különbség még m a 
is, dacára  a törvényes rendelkezésnek, am ely a felekezeti tan ító ra  
nézve ugyanazon javadalm at b iztosítja , m int az állam inak. Itt van 
a vasúti jegykedvezm ény, a hadipótlék , m elyet m egadhat a fenn tartó  
egyházközség, de a rra  nem lesz kényszerítve. Nem is volna k ívána
tos, m ert elég terhet viselnek egyházaink, de igenis ad ja  meg az á l
lam, A zután  itt van a gyógykezelési kedvezm ény, előleg, stb. Ha. 
anyagilag nem is jelentenek szám unkra lé tkérdést és ha el is törpül- 
nek az első két nagy sérelm ünk m ellett, mégis csak anyagi károsodást 
okoznak és elkeseredést vá ltanak  ki jogosan, mivel egy hazának  va
gyunk a m unkás gyerm ekei és egyform án rászolgálunk a rra , hogy ne- 
csak a terheket és a napnak  hévségét viseljük, hanem  m egkapjuk azt, 
ami hűséggel és lelkiism erettel elvégzett m unkánk u tán  m éltán és jo 
gosan megillet.

Az össztanítóságot és így term észetesen  bennünket is érint a fi
zetésrendezés am a jog talan  intézkedése, am ely szerzett jogunktól 
foszt meg és a tanítóságot az előm enetelnél három  évre visszaveti. 
Aki tehát m ár a IX. fizetési osztály első fokozatában volt, visz-
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szakerült a m ásodikba és aki m ár a V III. fizetési osztálynak harm a
dik fokozatában volt, v isszakerült a IX. fizetési osztályba.

A zután itt van a V III. fizetési osztályba való ju thatásnál az a 
bizonyos feltétel, am ely azt m ondja, hogy a tanító  a IX. fizetési osz
tályban v isszatartható , ha ellene kifogás tehető. Ezzel a m agyar ta 
nítóságnak egyetlen előnyös, régi, szerzett jogán ütöttek rést, neveze
tesen az autom átikus előm enetelben. Igaz, hogy azt m ondja a ren d e
let, hogy ha m űködése kom oly kifogás a lá  esik. De kérdem , hogy sok
féle terhes iskolán kívüli m unka közepette m elyikünknek a működése 
nem eshet kom oly kifogás alá, ha azt egy ra jtu n k  kívül álló m agasabb 
és nagyobb hatalom  úgy ak arja?  H iszen köztudom ású, hogy éppen 
a tanító  m unkája olyan, hogy sohasem m ondhatja: kötelességem et jól 
végeztem, pontosan, nyugodtan várom  az ellenőrt. O lyan széles a mi 
munkamezőnk, ha valaki kellem etlenkedni akar, könnyen megteheti. 
Éppen nem régiben panaszolta  nekem  egy szegény kollégám, hogy nem 
jut bele a V III. fizetési osztályba, m ert öt csak m indenki üldözi. Vég
telenül sajnálom  az illetőt, m ert jól tudom, hogy egy nagyon szor
galmas, lelkiism eretes ember, aki é jje l is az iskolában lenne, ha en 
gednék. Csak egy kissé félszeg, félénk, tehetetlen. Ism erek ak ár
hányat, aki negyedrésznyit sem strap á lja  m agát és egészen jól meg
ússza az életet, D ehát a m ásiknak pechje van! H a igaz, ő m ár ennek 
a rendelkezésnek egy sajnáln i való áldozata.

Éppen így vagyunk a V II. fizetési osztállyal is. Örültünk, hogy 
m egnyitották, de ham arosan kisült, hogy ide csak egyesek ju thatnak. 
Sőt, most a végrehajtás során azt lá tjuk , nem is elegendő, hogy valaki 
mint tanító  lelkiism eretesen m egtette a kötelességét. E lőször is azt 
ku ta tják , mit te tt nem az iskolában, hanem  az iskolán kívül. Mit te tt 
mint leventecktató, stb. Nem kicsinyeljük az iskolánkívüli tevékeny
séget, am elyben kivétel nélkül ma tán  m ár ugyanannyit dolgozunk, 
m int az iskolán belül, nagyon fontosnak ta rtjuk  a leventeintézm ényt, 
da lárdát, ifjúsági egyesületet, olvasóköröket, analfabétatanfolyam ot, 
stb. De azért mégis csak elsősorban tanítók kell, hogy legyünk és 
m iután azok vagyunk, tehát az előm enetel szem pontjából ezt kellene 
egyedül szemmel ta rtan i és nem azt, amire nem is m inden tanító van 
egyform án predesztinálva, m ert sem tehetsége, sem elegendő fizikai 
ereje  nincsen. Nem m indenkinek a szervezete bírja , hogy nem csak 
a  napi iskolai m unkáját lássa el lelkiism eretesen, hanem  ezenfelül is 
még naponta  néhány órát. Vagy, ha b írja , az a kérdés, meddig b írja?  
M ert hogy a mai generáció a m ostani nagy m egerőltetés m ellett nem 
fog 40 évig szolgálhatni, az szinte holt bizonyos.

Az eddig előadottakból igyekeztem  a mai m agyar tanítóságnak, 
különösen a term ényfizetéses kántortan ítóságnak  anyagi és erkölcsi 
helyzetére rávilágítani. M ár most az a kérdés, hogyan lehetne a kü 
lönféle bajokon segíteni? Sürgős segítségre van szükség. Nem v á r
hatunk  egy percig sem, m ert m ár elég soká vártunk. És ha eddig 
kopogtattunk nagyon szerényen, most m ár zörgetnünk is illik jogosan. 
Javaslatom  azért az, hogy a mai közgyűlésünk, összes sérelm einket 
összefoglalva, terjessze azokat az egyházkerület közgyűlése ú tján  az
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egyetemes közgyűléshez és onnan a kultuszkorm ányhoz azonnali o r
voslás végett. Egy m em orandum ot pedig terjesszünk  k ö zve tlenü l' a 
kultuszkorm ányhoz, am elyben az értékegységnek jűlius hó 1-től szá
mítva 18 pengőben való m egállap ítását és a m últ évre értékegységen
ként 5 pengő térítést kérünk, U gyancsak á tira to t intézünk a Szövet
séghez, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívjon össze egy kántori 
nagygyűlést B udapestre, kérjen  eme közgyűlés szám ára k ihallgatást 
és tá rja  fel őszintén a kántortan ítóság  sérelm eit és igyekezzék h a
sonló h atározatta l az értékegységet m egállapíttatn i.

Ezek után  tisztelette l terjesztem  elő a következő m em orándum ot, 
kérve annak további fe lterjesz tésé t:

Nagyméltóságú M agyar K irályi V allás- és K özoktatásügyi M iniszter Úri 
Kegyelm es Urunk!

A term ényfízetéses kántortan ítóság  mai válságos helyzetét ké t 
körülm ény okozza, A z egyik az értékegységnek a tényleges vidéki 
búzaárakkal szem ben való túlm agas m egállapítása, a másik pedig a 
kántori javadalom nak a rendezetlensége, m elynél fogva a te rm ény
fizetéses kántortan ítóság  összes járandósága tan ító inak  m inősíttetik és 
az állam segély k iu talásánál beszám íttatik .

Az értékegységre vonatkozólag szabadjon a láza tta l a következő
ket megjegyeznünk,

A  term ényfizetéses kán tortan ítóság  m inden néven nevezendő já 
randóságát úgyszólván kivétel nélkül évi utólagos részletben  kapja, 
mégpedig rendesen  augusztus 1-e és október 1-e között, tehát o lyan
kor, amikor a term ényárak  a legalacsonyabbak. Egy évi várakozás 
után mégis kénytelen  járandóságát a beszedés u tán  azonnal p iacra  
adnia legalacsonyabb áron is, m ert hiszen megfelelő tőkéje nincsen 
és m áris hitelre szorult egy éven át. Éppen ezen okokból m ár eddig 
is a legtöbb évben veszteség érte, m ert hiszen az értékegységnek 27'84 
pengős árfo lyam át nagyon ritkán  érhette  el, lévén a búza vidéki á t
lagára az ősz elején ennél jóval alacsonyabb.

Az elm últ évben azonban a búza vidéki á tlag ára  m ár csak 21 és 
22 pengő között mozogván, a term ényfizetéses kán tortan ítóságot é r 
tékegységenként m ár kb, 6 pengős veszteség érte, ami egy 65 érték- 
egységes kán to rtan ítónál évi 390 pengős veszteséget je len tett.

Az idei vidéki augusztus— szeptem ber havi ka tasztrofális búzaár 
csak 17'50 és 18'50 pengő között ingadozik és így a m ostani kényszer- 
eladásnál m ár értékegységenként 10 pengős a veszteségünk, ami egy 
65 értékegységes kán to rtan ítóná l m ár évi 650 pengős veszteséget 
jelent.

Hogy pedig a gazdálkodásra  egyenesen ráfizetünk, hadd  álljon  
itt a következő gyakorlati szám ítás. Egy kát, hold átlagos trágyázása  
istálló trágyával három  évenként 100 pengő, tehá t évenként 34 pengő, 
1 q m űtrágya 12 pengő, 1 q búzavetőm ag 18 pengő, 7 q term ésátlag  
m ellett 10% arató rész 12’60 pengő, 10% cséplőrész 12'60 pengő, h á 
rom szori szántás á 8 pengő =  24 pengő, vetés és boronálás 4 pengő.
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Összes term elési költség cse léd tartás nélkül tehát 117 pengő, ami 
6V2 q búzának felel meg. 7 q átlag term és m ellett tehát 50 kg tiszta 
haszon m aradna. H a azonban a gazdálkodáshoz feltétlenül szükséges 
cse léd tartás t is szám ításba vesszük, ami havonta 23—30 pengőt, tehát 
évente 288—360 pengőt je len t — tehát 18— 20 q búzát — , akkor még 
az á lla tta rtá s  esetleges jövedelm e is elmegy. A  tanítói földek azon
ban annyira ki vannak zsarolva, hogy az orszádos átlag term ést meg 
sem adják . E zért aztán  m indenki kénytelen  a földet á llandóan  potom 
áron — 1— IV2 q -ért — bérbe adni, m ert akkor ezen jövedelem  tiszta. 
De a tanítónak mai sokoldalú elfoglaltsága a gazdálkodást ezért is 
lehetetlenné teszi.

M indehhez járul még az is, hogy a term ényfizetéses kán to rtan í
tóság a gazdálkodással járó sok gondnak, kellem etlenségnek és vesz
teségnek van kitéve. M ennyi sok keserűséget, m egbántást és meg
aláz ta tás t kell a néppel való szükséges jóviszonynak a fenn tartása  
érdekében eltűrnie, míg a sokféleképen és keserves, verejtékes m un
kájával m egszolgált jogos évi béréhez jut. K érve kérjük  tehát N agy
m éltóságodat, ne m éltóztassék m egengedni, hogy még az állam hata
lom részéről is veszteséget szenvedjünk és m egrövidüljünk más tiszt- 
viselőtársai'nkkal szemben. H iszen mi is édes gyermekei óhajtunk 
lenni a m agyar állam nak és joggal várhatjuk , hogy törvényes fizeté
sünket csonkítatlanul kap juk  meg,

A kántori javadalom nak rendezésére vonatkozólag a láza tta l le
gyen szabad m egjegyeznünk a következőket.

A  m agyar kántortan ítóság  kivétel nélkül tudatában  van szeren
csétlen m agyar hazánk szomorú gazdasági helyzetéből folyó ama sok 
nehézségnek, m ely a kántori javadalom nak rendezését h á trá lta tja . 
Teljes m értékben m éltányoljuk N agym éltóságodnak és az egész m a
gyar korm ánynak nehéz helyzetét m agyar hazánk jó ügyeinek szol
gálatában. Éppen ezért évek óta türelem m el várjuk  és rem éljük, hogy 
a term ényfizetéses kántortan ítóság  helyzete rendeződni fog a maga 
igazsága szerint és hogy a külön m unkát és állandó lekötöttséget 
igénylő, egészségünket á llandóan  veszélyeztető kántori és levitái szol
gálatokért legalább egy bizonyos m éltányos százalékát kap juk  vissza 
annak, ami tőlünk m ár évek óta e lvétetett. H elyzetünk olyan sivár, 
hogy csak hőn szeretett, drága m agyar hazánk  és egyházunk irán ti 
tán to ríth a ta tlan  hűséges szeretetünk ad  nekünk erőt ahhoz, hogy a 
sok keserűség és a veszteség d acára  is önzetlenül végezzük nem csak 
a különféle kántori és levitái funkciókat, hanem  erőnk és tehetségünk 
teljes felhasználásával dolgozunk az iskolán kívül is m inden néven 
nevezendő egyesületben.

Kegyelmes Urunk!
E szegény m agyar hazában m inden hó elsején  m inden tisztviselő 

pontosan m egkapja m éltán m egérdem elt törvényes fizetését. Ne m él
tóztassék tovább tűrni azt, hogy akkor, amidőn m inden más tisztviselő 
pontosan m egkapja fizetését és ezenfelül m inden külön m unkája u tán  
külön javadalm át és annyifélét, ahány m unkakörben lelkiism eretes
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hűséggel dolgozik, anélkül, hogy az állam háztartás egyensúlya meg
billenne, hogy ugyanakkor a m agyar kántortanítóság a külön m unkát 
és á llandó lekötöttséget igénylő kántori és levitái m ellékfoglalkozás
ért nem csak, hogy külön javadalm at nem kap, hanem  törvényes fi
zetését sem és egyenesen bűntettetik  am a veszteség által, m elyet az 
értékegységnek túlm agas m egállapítása és a gazdálkodással járó  
anyagi és erkölcsi vesztesége á lta l szenved.

M ély alázatta l kérjük  azért:
1. K egyeskedjék folyó évi július hó 1-től szám ítva az értékegysé

get 27'84 pengőről 18 pengőre leszállítani és az értékegységet m inden 
évben az akkori augusztus— szeptem ber havi és vidéki búzaátlagárak  
figyelembe vételével újból m egállapítani.

2. K egyeskedjék az 1928. évi július hó 1-től szám ítva m inden é r 
dekelt tan ítónak  értékegységenként 5 pengő térítést utalványozni.

3. K egyeskedjék sürgősen intézkedni aziránt, hogy a kántori, le 
vitái és tanító i javadalom  egy megfelelő, m éltányos százalék szerint 
elkülöníttessék és az így fennm aradó tanítói javadalom  a megfelelő 
állam segéllyel kiegészíttessék.

4. K egyeskedjék intézkedni azirán t is, hogy a felekezeti tan ító 
ság az egyházak külön m egterhelése nélkül m inden tekintetben a 
többi tisztviselőkkel egyenlő ellá tásban  részesültessenek és ne legyen 
a valóságban sem különbség m agyar és m agyar tanító  között.

Kegyelmes Urunk!
Engedje rem énylenünk azt, hogy K egyelm ességed továbbra is szí

vén viseli a m agyar tanítóságnak m inden ügyét és átérzi a term ény
fizetéses m agyar kántortan ítóságnak  mai válságos helyzetét, sürgős 
segítésének h a lasz tha ta tlan  szükségességét, alázatos kérésünk ism ét
lésével m agunkat Kegyelm ességed kegyes atyai jó indulatába ajánlva, 
m arad tunk  N agym éltóságodnak alázatos szolgái,

( A z  elnökség aláírása.)

Üdiilöházunkról.
A  folyó évi novem ber hó 12-én ta rto tt országos evang, tanítóegye

sületi közgyűlés révfülöpi Ü dülőházunk összes ügyeinek vezetésére és 
in tézésére egy házbizottságot választo tt, am elybe m inden egyházkerü
letből 2— 3 tagot kü ldö tt ki. A  házbizottság novem ber hó 23-án ta r 
to tta  meg első összejövetelét Révfülöpön a ,,mi“ házunkban, hogy 
m egtekintse a K iszely János kartársunk  felügyelete a la tt és az ő e l
gondolása és tervei szerin t végzett áta lak ításokat, s m egbeszélje a 
további teendőket.

E lsősorban is átv izsgálta  a bizottság az Ü dülőház szám adásait, 
felülvizsgálta a le ltá rt, a le ltári é rtékeket három  szobában elhelyezte, 
ezeket a szobákat lepecsételte, az egész h ázat tűz és betörés ellen biz
to síto tta  s az Ü dülőházat Kovács József k a rtá rs  felügyelete alá he-
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lyezte, aki ezt a m egbízatást készséggel vá lla lta . Úgy a szám adások, 
mint a le ltá r rendben vannak. L eltárba felvett tárgyaink jó á llap o t
ban m egvannak.

M egállapíto tta  a bizottság, hogy Ü dülőházunk a lehető legjobban 
van átalakítva. Befogadóképessége 5 nagy és 3 kis szobával gyara
podott, M ost 16 szoba áll rendelkezésünkre, 50—60 személy befo
gadóképességgel. A z új e tern itte tő  nagyon szép s bizonyosan olyan 
jó és tartós is lesz. M indezt a legnagyobb örömmel és m egelégedéssel 
lá tta  a bizottság s nagy m egelégedését és köszönetét ki is fejezte 
K iszely János pénztárosunknak, aki igazán m egérdem li m indnyájunk 
köszönetét, m ert nagy, szép és sikeres m unkát végzett, tegyük hozzá, 
te ljesen  önzetlenül. U gyancsak kifejezte köszönetét a bizottság K o
vács Józsefnek, aki az á ta lak ítási m unkálatoknál is hűséges m unka- 
és segítőtársnak bizonyult.

A  kerítés elkészítése, az egész épület festése, az ajtók  és ablakok 
befestése és az udvar park írozása a tavaszi hónapokra m arad, úgy 
azonban, hogy legkésőbb m ájus hó végére m inden készen legyen, s 
m inden tekintetben kifogástalan, szép ház v á rja  üdülni kívánó k a r
társainkat.

P ályázato t h irdet továbbá a bizottság — mint ez lapunk más 
helyén olvasható — Ü dülőházunk gondnoki á llásának  fáz élelmezés 
ellá tására, a szobák k arb an ta rtására , stb.) betö ltésére. Az élelmezés 
eddigi vezetője, Bakó Lajos m ár a jövő hónapban elhagyja a házat, s 
a bizottságnak nagy gondja lesz arra, hogy a jövő évi szezonban a 
legjobb e llá tást biztosítsa s a gondnoki teendőket a legjobb és leg
megbízhatóbb kezekre bízza.

M inden dolgaink között pedig legfontosabb az Üdülőház anyagi 
ügyeinek végleges rendezése, E zidőszerínt Ü dülőházunknak 50.000 P 
tartozása van, m elyet váltókölcsönre volt kénytelen fölvenni vezető
ségünk, m iután a beígért annuitásos kölcsön a hosszú, sokszoros tá r 
gyalások dacára  is e lm aradt. Ez a 12, 13% -os kölcsön igen nagy 
teher a mi házunkra, s ezt a terhet egy kis nekibuzdulással levehet
nék házunkról, csak szívleljük meg s tegyük m indnyájan  m agunkévá 
azt a tervezetet, am elyet egy békéscsabai kartársunk , Lehotzky Igor 
készíte tt s am elyet a házbizottság némi m ódosítással elfogadott.

A  tervezet a következő: Az O rszágos Evang. Tanítóegyesület bo
csásson ki 1000 db 50 P névértékű záloglevelet, mely a tu lajdonosok
nak a m indenkori bankbetéti kam atnál 1/2% -al nagyobb kam atot biz
tosít. A  kam atot az egyesület félévenként utólag fizeti. M inden év
ben 100 db záloglevél lesz kisorsolva, m elyeknek értéke a következő 
év január hó 1-ére visszafizettetik. Az 50 P záloglevél tőke befizetése 
havonként 5 P részletekben is eszközölhető. H a valakinek a kölcsön
adók közül valam ely közbejött ok m iatt sürgősen szüksége volna pén
zére, annak zálogleveleit a házbizottság soronkívül ís beváltja . A  
kölcsön ado tt tőkének visszafizetéséért a házbizottság az Országos 
Evang, Tanítóegyesület anyagi garanciát vállal. De a legjobb garancia 
maga az Üdülőház és az évi jövedelm eink, ilyenek:
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1. Á llam segély . . . .  4500 P
2. Tankönyvek után  járó ju talék  3000 P
3. B eíratási díjakból") . . . 2500 P
4. Az Üdülőház jövedelm e . , 1500 P

Összesen: 11.500 P
Ezen összegből 9500 P tíz éven át nem fordítható  m ásra, mint a 

kam atokra és a kölcsön visszafizetésére.
A z alábbi táb láza t m egm utatja az eredm ényt:

Év Tőke
visszafizetés

Kamat
9°/o

Tőkegyűjtés a 
tőkésített kamattal 

együtt
1. 5000 4500 — ‘—
2. 5000 4050 49T91
3. 5000 3600 1028*06
4. 5000 3150 1614*09
5. 5000 2700 2254'05
6. 5000 2250 2952*88
7. 5000 1800 3716*04
8. 5000 1350 4549*42
9. 5000 900 5459*49

10. 5000 450 6365*86
50.000 24.750 28.431*30

Tíz év elteltével az összes záloglevelek ki lesznek fizetve és m a
rad  tarta lék tőkének  28.000 P. A zonkívül felszabadul a  23 éven át 
esedékes 4500 P állam segély és az Üdülőház összes jövedelme. Ez 
a tőke szolgálhat alapul akár egy Hévízen veendő gyógyház meg
vételére, akár más evang. tanítói jóléti intézm ény létesítésére.

Uhrin Károly, házb. elnök. Darida Károly, házb, jegyző,
Kiszely  János, Róth Kálmán, Pataki János, Ziermann Lajos, Kovács 

József,  házbizottsági tagok.
*

Kedves K artársak!
N éhány nap m úlva m inden egyes kartá rsunk  m egkapja ezt a te r

vezetet nyom tatásban. Ha azt áttanulm ányozza, rájön, hogy nem is 
á ldozato t hoz, hanem  még egy kis haszon is lesz az ado tt kölcsön után, 
m ert pénzéért nagyobb kam atot kap. M utassuk meg erőnket, ad juk  
össze kölcsönképen a szükséges összeget, s akkor ham arosan m egvaló
sul az a kívánságunk, hogy Ü dülőházunk m ellett Gyógyházunk is 
legyen!

Ami pedig ennek a belső kölcsönnek a technikai keresztü lv itelét 
illeti, úgy tervezzük, hogy m inden kartá rsunk  az illetékes egyházm e

*) Egyetemes Egyházunk folvó évi november hó 15-én tartott közgyűlésén 
a"tandíj terhére minden iskolás gyermek utá̂ n megszavazott 11 fillért tanítói 
jóléti intézményeinkre, tehát ezidőszerint Üdülőházunkra.
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gyei tanítóegyesület elnökéhez ju ttassa  el a kölcsönösszeget, az egy
házm egyei elnökök pedig a fe la ján lo tt összegeket kü ld jék  be az egy
házkerü letek  megbizottaihoz, akik azt azután  végső rendelte tési he
lyére küldik el. K erületi m egbizcttakul felkéri a bizottság a következő 
kartá rsak a t:

1. A  dunántúli egyházkerületben: G rieszhaber Ödön, M ajos.
2. A  dunáninnenni egyházkerületben: Bérezés Lajos, B alassa

gyarm at.
3. A  tiszai egyházkerületben: K em ény P éter, N yíregyháza.
4. A  bányai egyházkerületben: L ipták Pál, Békéscsaba.
M inderről a kinyom atandó tervezet is bőséges felvilágosítást fog

nyújtani. Én bízom az evang, tanítóság összetartásában , erejében, á l
dozatkészségében s egymás irán t való szeretetében és így bízom 
ügyünk sikerében!

B é k é s c s a b a ,  1929. novem ber hő 26.
Uhrin Károly, házbizottsági elnök.

Újabb adományok Üdülő házunkra: Kiss K álm ánná, T iszaföldvár 
20 P; Budai elemi iskola 50 P ; Kovácsics Jenő , P órládony 12‘50 P; 
G latz Lajos, R ábaszentandrás (Tolnay-könyvek után) 14’40 P;  Tolna- 
Baranya-Som ogyi Tanítóegyesület első részlet 50 P; Tóth István, fan
csali lelkész és Záhony Dezső, diósgyőri igazgató-tanító  jubelieum uk 
alkalm ából 10L93 P; Zierm ann Lajos,. Kővágóőrs 5'16 P; E lefánty 
Sándor és leánya 12 P ; H ajas Dénes, K em enessöm jén (1927, 1928 és 
1929-re) 29 P; Papp  Sándor, K em enessöm jén (1927 és 1928-ra) 19'20 
pengő. Befolyt 1929. decem ber hó 1-ig összesen: 2218 P 15 fillér.

Biráüati jelentés
a „M icsoda m ódosítások és javítások eszközlendők a K api—P app- 
féle tankönyveken újabb kiadás ese tén“ pályaté te lre  a Vasi Közép 
Evang. Egyházmegyei Tanitóegyesülethez beérkezett két pályam un

káról.

A  fenti p á lyaté te lre  két pályam unka érkezett be. Az egyik még 
augusztus hó 10-én, a másik szeptem ber hó 16-án, a kitűzött h a tá r
idő le já rta  után egy nappal. Ezen utóbbi, elkésve érkezett m unkát is 
elfogadtuk egyesületi elnökünkkel közös m egállapodással. A pá ly a 
m unkákat beérkezésük so rrendjében  veszem b írá la t alá.

Az első jeligéje: „Csonkam agyarország nem ország.“
Rövid általános résszel kezdi m unkáját. Ebben kiemeli a szer

zők am a szándékának helyességét, hogy jó könyvet ad junk  a tanulók 
és a tanító  kezébe egyaránt, am ely m unkájukat megkönnyíti. Leszö
gezi azt, hogy az új tan terv  szerint m ódosított kiadás, ha nem is bi
zonyult m inden tekintetben a legsikerültebbnek, mégsem m ondható oly
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gyengének, m int am ínőnek sokan lá tják  s am ennyi gáncs érte — 
am int m ondja — ta lán  érdem telenül. Bizony, sokkal könnyebb gán- 
csoskcdni, m int egy m unkát tökéletesen megírni. Kiemeli azt is, h o g y  
az Egyetem i Nyom da és a K alász álta l k iadott könyvek is elbírnak 
egy bizonyos kritikát. A  továbbiakban felemlíti, hogy nyugodt lelk i
ism erettel száll síkra a könyv m ellett, b á r hibái is vannak. N agysza
bású á talak ításokat, forradalm i változást nem javasol. A  könyv szel
lemével, beosztásával, az anyag felépítésével egyetért. N éhány olvas
m ány kihagyását, m ásoknak átdolgozását és kisebb nyelvi, tárgyi, 
alaki, továbbá sajtóhibának kiküszöbölését ta r tja  szükségesnek. Ilyen 
felosztás, illetve m enet szerint tá rg y a lja  a továbbiakban észrevételeit.

Ez álta lános részre az a megjegyzésem, hogy olyan tanító  m un
k á já ra  vall, aki szeretettel foglalkozik tárgyával s lelkében meleg 
érzésekkel veszi b írá la t alá a K api— P app-féle könyvsorozatot. L á t
szik, hegy a könyvsorozat régi kiadásaival szinte össze volt nőve és 
simogató melegséggel, ragaszkodással csüngött ra jta  éppúgy, m int az 
üj k iadású sorozaton. É rtéket lá t a könyvsorozatban, am it nem aján l 
túlságosan m egbolygatni. Itt ta lán  a m unkahozót a könyvsorozat né
hai illusztris, m ár pihenni té r t szerzői irán ti kegyelet ta r tja  kissé visz- 
sza a szigorúbb kritikától. Szép a kegyeletnek ilyen irányú m egnyi
latkozása, azonban könyvbírálatnál mindig a szakszerűség, a tiszta 
tárgyilagosság vezessen bennünket és még a kegyelet se ta rtson  vissza 
a szükséges szókim ondástól. Többet használunk az ügynek s a szer
zők em lékét is jobban m egőrizhetjük, ha a nevük a la tt forgalom ban 
lévő könyvsorozat valóban, mint kiváló, pedagógiailag, d idaktikailag 
egyarán t értékes tan ítási eszköz m arad  fenn és magasabb, újabb és 
nagyobb követelm ényeinknek is egyarán t kitünően megfelelő a lko tás
ként él tovább hosszú évtizedekig, Ilyenné pedig csak úgy tehetjük  
a K api— Papp-fé le  tankönyvsorozatot, ha radikális módon kiküszöböl
jük m indazt, ami lehetetlenné teszi, m eggátolja a könyvsorozat v e r
senyképességét, Elő kell vennünk tehát a sebészi m űszert és a hibás 
részeket m ély vágással, gyökeresen ki kell operálnunk, még akkor is, 
ha ez az e ljá rás nagyobbszabású, szinte forradalm i változ ta tásokat 
kíván. Itt, a k iindulási pontban tehát nem értek  te ljesen  egyet a 
m unkahczóval. A  munkahozó kiindulásának  egy másik h ibájá t abban 
látom , hogy nem vett kellően figyelembe két dolgot: az új tan terv  
és az azzal kapcsolatban m egjelent több elemi iskolai tankönyvsoro
zatokat. H a e két ponton elvégezte volna az összehasonlítás m unká
ját, bizonyosan a rra  a m egállap ításra  jut, hogy alaposabb revízióra 
van szüksége könyveinknek.

M indam ellett igen hasznos m unkát végzett a pályam unka szer
zője dolgozata további részében, a részletes tárgyalás során. A  lé 
nyegesebb, sokszor igen ta lp raese tt m egjegyzések m ellett olyan ap ró 
lékos észrevételei is vannak, am elyek azt m utatják , hogy a m unka- 
hozó, mint tanító  jól m egnézte olvasm ánytárgyalásai során olvasó
könyvét, m unkaeszközét és alaposan megism erte fogyatkozásait, A  
II. osztályos könyv b írá la ta  során egy hosszú olvasm ányt a III. osztály 
könyvébe javasol áttenni, más hosszú olvasm ány két-három  részre
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osztását javasolja s azt a ján lja , hogy ezen a fokon az olvasm ány leg
feljebb egy, vagy egy és egynegyed oldal te rjedelm ű legyen. Több 
kisebb észrevétel u tán  továbbá elh ibázottnak tekinti a 63. olvasm ányt, 
a karácsonyról szólót, m ert az a gyermek előtt nyiltan  fe ltárja  a valót 
a karácsonyfa kérdésében s a gyerm eket egy kedves illúziójától 
fosztja meg. Végül a bibliai tö rténetek  kihagyását javasolja. Leg
alább 95 százalékig egyetértek m unkahozóval m indabban, amit a II. 
osztályos könyvről mond, csak azt teszem  hozzá, hogy mi a revizió 
során még sokkal tovább megyünk.

A  III. oszt. olvasókönyvről szólva, javaso lja  néhány olvasm ány 
kiegészítését egy-egy a tárgykörbe tartozó pótlással, néhány olvas
m ány kihagyását, több sajtóhiba k ijav ítását, néhány nyelvtani, vagy 
stiláris m ódosítást és néhány tárgyi helyesbítést. H elyesen á llap ítja  
meg, hogy pl. a ,.k irándulás a h a tá rb a “ című olvasm ányban helytelen 
és kihagyandó, hogy az erdőkerülő lelőtte a nyulat, m ert tavasszal 
nem lehet nyulat lőni. Érdekes, hogy ezt az olvasm ányt az új k iadás
ból ki akarták  hagyni, de nem em iatt, ezt a fogyatkozását egyikünk 
sem vette észre.

I tt-c tt m ódosítást a ján l a munkahozó a nyelvtani részben is, amit 
helyeslek; de nem vette észre, hogy a kilencedik gyakorlatban az a 
és az névelő használata  éppen m egfordítva helyes, mint ahogyan a 
könyvben van.

A  IV. oszt. könyvnél tárgyi helyesbítéseket, nyelvi, stílusbeli ja 
vításokat, sajtóhibák helyesbítését k ívánja. A  fö ldrajzi részt jónak, 
csak kissé hosszadalm asnak ta lá lja . I tt-o tt tárgyi helyesbítéseket 
a ján l, éppúgy a nyelvtani részben is.

A m it mond, azzal körülbelül kilencven százalékig egyetértek, de 
ú jra  leszögezem itt is, hogy erősebb, szigorúbb kritikát kelle tt volna 
gyakorolnia.

Az V.—VI. oszt, tankönyvének m ódosítására nézve több nyom 
tatási hibán, stiláris és nyelvi helyesbítésen kívül igen sok tárgyi mó
dosítást ajánl, különösen a földrajz, történet, alkütm ánytan és a te r
m észettudom ányi tárgyak körében.

A  nyelvi hibáknál nagy harcot indít a szerinte ,,csonka m ondat“ 
és ,,csonka kérdések“ ellen. (A helyes neve „hiányos“ m ondat és k é r
dés.) Nem állítom, hogy sok hiányos m ondat való elemi iskolai tan 
könyvbe! Ki kell azonban jelentenem , hogy a hiányos m ondat nem 
tekinthető nyelvtani hibának. Sőt! A  székelyek nyelv járásában  igen 
gyakori a hiányos m ondat s valam i különös bájt, eredetiséget, népies 
zam atot ad ez a székely nyelv járásnak . D rózdy G yula — mint azt 
az augusztusi pápai pedagógiai tanfolyam on kifejte tte  — egyenesen 
szem beszáll azzal a régi rendszerrel, am ely m inden esetben a teljes 
m ondatban való feleltetést m egkívánta. M a m ár m eghaladott á llás
pont ez. A  gyermek nem gondolkodik teljes m ondatokban, hanem  
bizony igen sokszor hiányos m ondatokban s tan ítás közben — D rózdy 
hívei szerint — a gyors gondolkodást nem szabad visszatartani és 
a tem pót m eglassítani csak azért, hogy a gyermek teljes m ondatban 
feleljen. M indam ellett azért elfogadom, hogy elemi iskolai könyvein
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két inkább te ljes m ondatokban, szabatosan szerkesszük. Ami tárgyi 
helyesbítést az V.— VI. oszt. tankönyvénél ajánl, azt 80— 90 száza
lékig elfogadom . I tt azokat most nem részletezem .

Az V.—VI. oszt. olvasókönyvét a munkahozó nem használta , az 
é rt részletes b írá la t alá  nem vette. Csupán megemlíti, hogy első o l
vasásra  jónak látszik s néhány helyesírási hiba kivételével még k e 
resve sem lehet benne hibát ta lá ln i s szerinte gazdag tarta lm ánál 
fcgva elég anyagot nyújt m ajg a V II. és V III. osztálynak is. — K ár, 
hogy legalább a helyesírási hibákat nem jelölte meg, a revizió során 
azokat is ki kell javítani.

A  pályam unka szerzője, bár m unkája csak kilenc sűrű gépírásos 
o ldalra  te rjed , mégis nagy terü letrő l gyűjtö tte  össze észrevételeit, 
m ert átnézte az egész könyvsorozatot, csupán az V.—VI. oszt. olvasó
könyvével nem foglalkozott. Ily  nagy terü letrő l alapos vizsgálat u tán  
sok olyan m ódosítást a ján l sokszor a legaprólékosabb rész le tkérdé
sekben is, am elyek az új k iadásban igen nagy haszonnal értékesít
hetők, Szerzője nem egyoldalú, hanem  sokoldalú, az aprólékosságok
ban is ügyeskedő pedagógus. H a m unkája nem is m utat nagyvonalú
ságot, szerzőjében az iskola jó m unkást m ondhat m agáénak. A  
,,C scnkam agyarország nem ország“ című pályam unkára végső, minő
sítő b írálatom at s a pályadíj odaítélésére vonatkozó javaslatom at a 
m ásik pályam unka ism ertetése u tán  közlöm.

Következik a másik pályam unka jeligéje: ,,A m agyar jövő a m a
gyar iskola.“ E m ásodik pályam unka szerzője három  o ld a lra  te rjedő  
bevezetéssel kezdi dolgozatát. K ifejti, hogy a könyvekben neki nem 
tetsző helyeket tu la jdonképen  nem is nevezheti hibáknak, m ert azok 
csak felfogásbeli különbségek közte és a könyvben lévő fejezet író ja  
között s nem is b íráln i akar, hanem  az ő elgondolása szerinti szöve
gezést, anyagkiválasztást a m ostani m ellé állítani. Szerinte úgy a 
felvett tananyagm ennyiség, m int néhány helyen nyelvezete tú lnő tt 
kissé az elemi iskola keretein.

I tt is azt látom, am it a m ásik pályázónál is leszögeztem . A  
K api—P app-féle  könyvsorozatot régóta használta , m egkedvelte a  
m unkahozó, szeretetével veszi körül az új k iadás könyveit is és a  
könyvek irán ti hűségben, ragaszkodásában nem is lá tja  olyan súlyo
saknak a könyv hibáit, inkább csak felfogásbeli különbségeknek m inő
síti azokat.

Igaz, hogy előttem  és m inden jóérzésű ember elő tt sokkal rokon
szenvesebb az ilyen pedagógus, m int az, aki nem tud  m ást, m int csak. 
gáncsoskodni, kritizálni, mégis könyvbirálatnál félre kell tenni az é r
zelmi m om entum okat és a  ridegebb kritikai m egvilágítás szemüvegén 
á t kell nézni a dolgokat. A  kiindulás teh á t kissé hibásan történt,

A  bevezetés további részében helyesli a  munkahozó, hogy a ta 
n ítóság is rész t kapo tt a  revizió m unkájából. Keveselli a kitűzött m ás
fél hónapot arra , hogy kötetrő l kötetre ha ladva m indent alaposan m eg
b írálhasson  valaki, így a pályam unka szerzője is inkább csak az 
V,— VI. oszt. tankönyvével foglalkozik,
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Az egyháztörténeti részt jónak ta rtja ; helyesli az összeloglaló 
kérdések felvételét. — E gyetértek m unkahczóval abban, hogy az egy
háztö rténet régi kiadású, nehéz szövegét alapos átdolgozással, amit 
én végeztem, sikerült könnyebbé, érthetőbbé tenni. Nem vette észre 
azonban azt a még mindig meglévő fogyatkozását, hogy míg a régi 
kiadásban az egyháztörténet összhangban volt a tö rténet anyagával, 
am ennyiben az egyik évben m indenütt az első rész a mohácsi vészig, 
illetve a reform ációnak hazánkban való elterjedéséig  volt az anyag, a 
másik évben pedig a mohácsi vésztől, illetve a reform áció e lte rjed é 
sétől napjainkig, addig az új k iadásban viszont a tö rténe t egyik évi 
anyaga a szatm ári békéig, a másik onnan napjainkig te rjed  s ezzel 
szemben azegyháztörténetnél m egm aradt a régi beosztás. A  revízió 
során az egyháztörténetnél is á t kell térn i az új beosztásra  s ezzel 
vele jár az, hogy az első részt rövidíteni kell, a m ásodik részt pedig 
bővíteni az arányosság érdekében.

A történeti anyagot soknak ta r tja  s rövidítésül azt a ján lja , hogy 
a szatm ári békétől napjainkig  te rjedő  időt tárgyaló  összefoglaló rész 
te ljesen  hagyassék ki s ehelyett egész röviden, adatszerűén  foglaljuk 
össze az első év végzett anyagát. A zután  a m ásodik évi anyag e le jé 
ről szintén elm aradna az összefoglalás, helyette  először az év elején  
átism ételné az egész előző év anyagát az á lta la  a ján lo tt rövid össze
foglalással együtt. Szerinte ez könnyebb m unka lenne, m ert tanu lt 
szöveget ismételünk, míg az összefoglaló résznek új szövege van.

Igaza van a pályam unka szerzőjének abban, hogy a történeti 
anyag kissé sok. Illetve, disztingváljunk, inkább az a hiba, hogy arán y 
talan . Az első évi rész sokkal több, m int a m ásodik évi anyag. Rö
vidíteni kellene tehát különösen az első évi részt. A  munkahozó ré 
széről a ján lo tt mód azonban nem felel meg a tan terv  rendelkezései
nek. M inden évben egységes képet kell alkotniok a tanulóknak M a
gyarország történetéről, tehát az egész m agyar történelm et kell is
m ertetni, Mivel azonban ez óriási anyag lenne, a tan terv  úgy in téz
kedett, hogy egyik évben az első részt kell részletesen tanulni, a 
m ásodik részt vázlatosan, a másik évben pedig ellenkezőleg.

H a a munkahozó terve szerin t a tanu lt anyag foglaltatnék össze 
röviden, adatszerűén  s azt tan ítanék  a m ostani összefoglaló rövidebb 
rész helyett, akkor csonka m aradna az anyag, hiányoznék a másik 
rész vázlatos ism ertetése. A z a vélt előnye sem lenne meg ennek a 
beosztásnak, hogy az így tanu lt szöveget kellene a gyerm ekeknek 
ismételniük, m ert az új V. osztályos tanulókkal nem ,,ism ételhetünk“ 
tan u lt (multévi) anyagot, hiszen ők még a IV. osztályban tö rténetet 
nem  tanultak . Nekik m inden új anyag lenne. A zt azonban elism e
rem, hogy az összefoglaló részek szövegét m egtanulni nem annyira a 
stilus nehézsége, hanem  inkább az anyag széttagolt volta  m iatt igen 
nehéz. Javítani, könnyíteni kellene ra jta  s az első évi részt rövidíteni.

A  munkahozó a továbbiakban a tö rténeti rész nyelvezetét kifo
gástalannak ta lá lja . E rre megjegyzem, hogy a régi szöveg m inden 
em elkedettsége m ellett is nehéz volt elemi iskolai tanulónak. Az új 
k iadásban én igyekeztem  a legkirívóbb nehézségeket eltüntetn i, de
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azért még mindig m arad t benne sok, a gyerm eknek magas, nehéz szö
vegezésű részlet. Én szigorúbb kritikus vagyok. A  revizió során a 
tö rténeti résznek is javulnia kell.

Az alkotm ánytannál a munkahozó m ár helyesen á llap ítja  meg, 
hogy az anyag terjedelm e A és B évben arány talanu l oszlik meg, m ert 
az egyikévi anyag nyolc, a másik tizenkét oldal, ami szerinte könnyen 
aránycsítható .

R észletesen felsorolja azután, hogy m ilyen m ódosításokat tart' 
szükségesnek az egész alkotm ánytan, polgári jogok és kötelességek 
anyagában. Sok okos, ta lp raese tt m ódosítást a ján l s igen nagy szol
gálato t tesz az ügynek azzal, hogy végigvezette az anyagon m indazon 
m ódosításokat, am elyeket az újabb állam i törvények és korm ányren
deletek  tesznek szükségessé. M ódosításai — sa já t szavai szerin t — 
könnyebbé te tték  a gyerm ek dolgát azzal, hogy a tanulni való anyag 
egyszerűbbé, érthetőbbé lett. Hogy a szöveggel mégsem m ondunk meg 
m indent, az bizonyos, de a szöveg m arad jon  csak az anyag vázlata, 
am elyet a tanítói m agyarázatank  kell kiszínezni,, felruházni a leg
szükségesebb hozzátartozókkal. Igaza van! A  pályam unka legértéke
sebb része kétségtelenül az a lkotm ánytanról szóló rész. K örülbelül 
kilencven százalékig elfogadom állításait. Csak két dologban nem 
értek egyet m unkahczóval. A zt m ondja a kis- és nagyközségek igaz
gatásánál, hogy az utolsó szakaszt — a bírói tiszt e lfogadására vo
natkozót — te ljesen  elhagyná. így indokolja ezt: ,,A m elyik falusi 
gyerek bírónak indul, úgyis tud ja , mire odaér, hogy köteles-e b író
nak  lenni, vagy nem. H a még nem tudja , m ajd  m egm ondja neki a 
jegyző. Városi gyerekből me^ úgyse lesz falu  b írá ja !”

H át ez bizony egy kicsit öregbírós okoskodás!. Ilyen indokolással 
nem kellene egyálta lán  alko tm ánytan t tanítanunk, m ert mire odaér a 
gyerm ek az életben, úgyis m egtanulja, vagy pedig m egm ondja neki a 
jegyző.

A  m ásik a rend fen n ta rtásró l szóló rész. I tt az a ján lo tt rövidíté
seket, tö rléseket nem ajánlom , fontos itt m inden szó. M indam ellett 
az a lko tm ányiam  rész kidolgozásáért a m unkahozónak meleg elism e
résem et fejezem  ki.

A  term észettan i anyag k iválasztását m inden tekintetben sikerü lt
nek, népiskolába valónak ta r tja  s csupán némi rövidítést ajánl. —  Én 
nem  elégszem meg a revizió során ilyen elnéző kritikával, az anyagot 
szakszerűbbé, rendszeresebbé kell tenni.

A z egészségtannál a divatról szóló részt kihagyná, olvasókönyvbe 
tenné. —  Nem lehet, m ert e lő írja  a tanterv . A bban igaza van, hogy 
a te rm észe trajzná l pl. a  borterm elés című rész bő és rövidítendő, épp 
úgy a selyem tenyésztés és a haltenyésztés is. H elyesen á llap ítja  meg, 
hogy m inden külföldi, más világrészbeli dolgot a lehető segrövidebbre 
kell szabni. B ővítené ehelyett a gazdaságtant részben a sertés- és 
szarvasm arhah ízlalást, a takarm ányozást. Többet kell m ondani sze
rin te  a szövetkezetekről s a gyüm ölcsterm elésről. — Helyes m egálla
pítások, — A  vizilóról, teknősről, strucról, krokodilról, pálm ákról, hé- 
ríngrő l csak fele anyit írna, m int a könyvben van. A zzal legyen tele
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könyvünk, amiből népünk él, m ondja tovább. — G yakorlati felfogásra 
vall és az üj tan tervnek  is megfelel. — K ívánja, szükségesnek ta rtja , 
hogy a különféle iskolákat, a takarékossági elvet, a m ütrágyakérdést, 
stb. bőven ism ertessük. -— M ind életrevaló  gondolat, csak az a kár, 
hogy e fejtegetései közben sokszor nagyon elkalandozik a tárgytól.

A ján lja  még, hogy a reá ltárgyak  főbb részeit a tanítói kar tag jai 
ír ják  meg m éltányos d íjazásért. — Szintén helyes gondolat s ha akad 
vállalkozó, tollforgató tanító, aki szakszerűen, használhatóan készíti 
el valam elyik tárgyegység szövegét, a kiadó m éltányosan díjazza is. 
Én m ár aján lo ttam  is pl. a m éhekről szóló rész m egírására Illés 
László hegyháthodászi igazgató-tanító  kartársam at, kiváló méhészt.

A  IV. oszt, fö ld ra jz ra  té r á t azu tán  a pályam unka szerzője. Ösz- 
szehasonlítja  az anyagot az V.— VI, oszt. fö ldrajzi anyagával és sok
nak  ta lá lja . Közli, hogy hogyan rövidítené azt. M ajd  az V,— VI. oszt. 
fö ldrajzi anyagára tesz m egjegyzést, sokallja  azt és a csoportosítást 
kifogásolja. Egyik évben E urópát venné az összes szükséges dolgai
val, a másik évben pedig az idegen világrészeket a csillagászati rész
szel együtt. —  Nem lehet, m ert nem felel meg az űj tantervnek. —- 
M indegyik évben tárgyalandó  az V. osztályban M agyarország is. Az 
egyik évben részletesebben, a m ásikban rövidebben, csak gazdasági 
fö ldrajza veendő, — Tankönyvünk alkalm azkodik az új tanterv  re n 
delkezéseihez, A  munkahozó ugyanazon a téves nyomon indul itt, 
m int a történeti rész átcsoportosítására  vonatkozó javaslatánál. M in
den évben az előző évi anyag elism étlődését a ján lja , nem váltakozva 
egyik évben a rövid összefoglaló, a m ásikban a részletes tárgyalást. 
A bban is téved, hogy az előző évi anyag átism étlésével az új V. oszt, 
tanulók is vennének fel annyit, m int a m ostani rövid, összefoglaló rész 
m egtanulásával. Egységes képet így nem nyer a tanuló az egész komp- 
lekszumról, hanem  csak a könyv m ostani csoportosítása szerint, ami 
a tantervnek is teljes m értékben megfelel. H ibáztat az összefoglaló 
kérdések között egyet-m ást, különösen az em berföldrajzhoz tartozó 
részeket: Hol települ le az em ber? Hol jönnek létre a városok? — 
A m odern fö ldrajztudom ány új, igen életrevaló iránya ez az em ber
fö ldrajzi orientálódás és hibáztatn i nem lehet. E llenben egészen he
lyes a munkahozó azon m egállapítása, hogy az apróbetűs részek a 
nagybetűs, m egtanulandó rész közé iktatva, zavarják  az összhangot s 
m egnehezítik a tanulást. M egfontolás tárgyává tesszük, hogy nem len 
ne-e jobb, a ján la ta  szerint, az apróbetűs szöveget mindig a fejezet 
végére tenni. — Több kisebb m ódosítást is a ján l még és h ibázta tja  
a kö nyv magas árát.

A ,.M agyar jövő a m agyar iskola“ jeligéjű munka szerzője őszinte 
meggyőződéssel, h ivatásszeretette l írta  meg dolgozatát. Szerényen fel
fogásbeli különbségnek minősíti néha igen helyénvaló, ta lp raese tt meg
jegyzéseit. M unkája a másik pályam unkának m ajdnem  három szoro
sára  terjed . T artalm ilag  azonban nem öleli fel három szor akkora te 
rü let anyagát, m int a m ásik m unka és 8— 10 oldal a munkából rész
ben elkalandozás a tárgytól, részben m eddő okoskodás. így hosszabb 
volta m ellett sem lehet a m ásik pályam unka fölé helyezni, bár — is
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m étlem  —  nagyon kiváló benne az alkotm ánytan kidolgozása, úgy
hogy ezt kilencven százalékban m inden változás nélkül a nyom 
dába m erném  adni.

A  két pályam unkát összehasonlítva, azt látom , hogy m indegyik
nek más és más értékei vannak, de egyik sem em elkedik annyira a 
m ásik dolgozat fölé, hogy az egyiket a m ásikkal szemben a te ljes- 
összegű p á ly ad íjja l való ju talm azásra  aján lhatnám . M indegyik m un
kahozó nagy szorgalommal, ügyszeretettel és pedagógiai rá te rm e tt
séggel o ldotta meg a pályázatban  kitűzött feladatot, bár abszolút 
értékű m unkának egyikét sem tekinthetem . Javaslatom  azért az, hogy 
egészítse ki egye sülé tűrik pénztára a 30 P pályadíjat 10 P-uel 40 P-re 
és ezt ké t egyenlő részre osztva, elismerésünk nyilvánítása mellett, ju 
ta lm azzuk mindegyik pályamunkát 20— 20 P-vel. T iszta szívvel á l
líthatom , hogy m indegyik pályázó m egérdem li a p á lyad íja t, sőt m un
kájuk értéke sokkal nagyobb szellem i értéket képvisel. F áradságuka t 
csak azért nem tud juk  nagyobb összeggel honorálni, m ert egyesüle
tünknek nem áll e célra nagyobb összeg rendelkezésére. Hiszem, hogy 
a m unkahozók a némi anyagi ellenszolgáltatás m elle tt kellően é r té 
kelik pályázatuk  erkölcsi sikerét is és meg vagyok ró la  győződve, hogy 
m unkájuk m egírásában is a pá lyad íj m elle tt e rő teljesen  ösztönözte 
őket az a cél, hogy m unkájukkal evangélikus népoktatásügyünknek 
szolgáljanak. Felbontom  a jeligés borítékokat és közlöm, hogy a 
,,Csonkam agyarország nem  ország“ jeligéjű m unka szerzője K ü h n  
J á n o s  kőszegi tanító , a ,,M agyar jövő a m agyar iskola“ című m un
káé pedig O r b á n  K á r o l y  kőszegi tanító,

K ö r m e n d ,  1929. október hó 10.
Somogyi Béla  igazgató-tanító, a pályam unkák b íráló ja .

Jodl Frigyes és pedagógiai nézetei.
Könyvismertetés, irta: Koller István.

Jodl Frigyes, aki a bécsi egyetemen a filozófia tanára volt, 
oly filozófiai felfogás hive, amely nagyon közel áll a naturaliz
mushoz és a mechanizmushoz. Különösen Feuerbach világnézetét 
becsüli nagyra, akiről külön könyvet is irt. Számottevő munkás
ságát egyébként az ethika terén fejtette ki; hírnevét különösen 
„Die Geschichte der Ethik als philosophische Wissenschaft“ 
című kétkötetes műveivel és „Lehrbuch der Psychologie“ cimü 
könyveivel alapította meg. Különösen kiemelendő „Vom Lebens
wege“ című műve, amely — különösen az I. kötetben — rendkí
vül tartalmas, amennyiben sok kiváló gondolkodó méltatását 
foglalja magában.

Jodl elméleti munkásságán kívül gyakorlati tevékenységet 
is fejtett ki, amennyiben azon mozgalom élére állt, amely egy 
vallásnélküli erköicsokíatásérí küzdött. E lap hasábjain már 
több ízben mutattunk rá, hogy a bölcselet azon iránya, amely
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mindent mechanikusan akar megmagyarázni, mindent mozgás- 
jelenséggé tenni, el nem fogadható már azért sem, mert maga 
az atom- vagy energiamozgás is már csak jelenség, tehát nem 
lehet a valóság. Az anyag egy ismeretlennek csak megjelenési 
formája. Jodl ugyan nem a lapos materializmus híve, azért min
denhol kiemeli a szelleminek fölényét és a szellemi világ önálló
ságát, az értékek és eszmék jelentőségét, mindamellett felfogása 
közelebb áll az atheizmushoz és a naturalizmushoz; azt mond
hatjuk: pozitivista naturalista szinezettel. És ha el is ismerjük, 
hogy mély gondolkodó és hogy az irálya világos és klassziku
san szép — mindezt műveinek sok részlete mutatja — mégis 
álláspontját nem követhetjük. Ami pedig gyakorlati munkásságát 
illeti, egy általános erkölcstan nem zárja ki a vallásoktatást, 
amelyről mi semmiesetre sem tudnánk lemondani*). Jodl gyakor
lati tevékenysége a lelkiismereti és gondolatszabadság érdeké
ben is folyt. A lelkiismereti és a gondolatszabadság nélkül nem 
lehetséges tudományos és kulturális élet, ezt a protestantizmus 
is vallja. Ez már Luther követelése volt; ezért Ítéli el a protes
tantizmus a középkort, amidőn az egyház egyeduralma nem 
engedte kifejezésre juttatni a mások felfogását és azért a gon
dolkodás szabadságát elnyomó uralomra a protestantizmus nem 
is törekedhetik. Ha a középkornak ez a szelleme ismét uralomra 
jutna, ez a tudomány halálát jelentené. Mert a vallás nem abból 
áll, hogy elnyomjuk a mások gondolkodását és üldözzük azokat, 
kik máskép gondolkodnak mint mi, akiknek tehát más a vallá
suk, hanem abban, hogy alázatos lélekkel egész életünket az 
igazságnak szenteljük fel és a szeretet, jóság és a nemesség 
tiszta erkölcsét követeljük. Spranger találóan mondja: A vallás 
azon értékekbe vetett bizalom, amelyeket a legmagasabbaknak 
ismertünk fel. Teljesen igaza van, ha a vallás értelmét tágabbnak 
fogjuk fel a szokottnál. É meghatározás kétségkívül a legszebb, 
amit olvastam, bár csak akkor találó, ha vallást és világnézetet 
azonosítunk. Szükebb értelemben: a vallás Istenben való élet. 
Tágabb értelemben a más nézetüeknek is van vallásuk és erre 
mindig kell gondolnunk. A protestáns ember benső vallásosságot 
él, lelkiismereti kérdésnek tartja a vallást és már azért is lénye
gével ellenkezik a metafizikai kérdésre vonatkozólag bármilyen 
felfogásnak az elnyomása. Szabadságot követel magának is.

Jodl pedagógiai nézeteit tanítványa Börner Vilmos foglalta 
össze azon gondolatokból, amelyek a filozófus munkáiban szét
szórva találhatók. Börner Jodl egész bölcseletét adja a róla irt 
könyvében** , amely könyvet a következőben ismertetni akarjuk. 
A filozófus maga pedagógiai munkát nem irt.

Jodl szerint a pedagógiának a tényekből kell kiindulnia és a 
lélektanon alapulnia. Adva van az egyén, aki lélektani jelenségek 
komplexuma s igy hatásokat befogad és ki is fejt magából. A

*) Álláspontunk e téren reformot követel.
) Friedrich Jodl. Eine Studie von Wilhelm Börner. Stuttgart und Berlin 1911 

Cottasche Buchhandlung.
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nevelés és oktatás feladata nem lehet más, mint a növendékkel 
a kultúrát és a tananyagot közölni és e közlést szabályozni. A 
nevelésnek azonban határai vannak, mert hajlamot és képességet 
teremteni vagy megsemmisíteni nem tud. Csak meglevő képes
ségeket tud fejleszteni vagy visszafejleszteni. Sőt mondhatjuk, 
hogy veleszületett hajlam és a sors inkább határozzák meg azt, 
amivé az ember válik, mint a nevelés. S mégis: nagy jelentősége 
van a nevelésnek, mert senki sem fejlődik nemessé és jóvá 
önmagából.

A nevelés főjelentősége a „művelés“ (Bildung) fogalmán 
rejlik, ami az egyén és fáj (társadalom) egymásrahatása. Csak 
nevelés (Bildung) utján lesz emberré az ember. A faj eszmevilága 
(Gattungsvernunft) nélkül fejlődik a vadon felnövő ember. A 
gyermek ma sehol sincs kitéve nevelését illetőleg az élet vélet
lenjének vagy szülői önkényének, mert az állam gondoskodik 
arról, hogy kultúránknak legalább egy bizonyos mértéke az 
iskola révén mindenkinek tulajdonává váljon. Az általános népiskola 
az újkor vívmánya. A népiskolában már megtestesül a nevelés 
(Bildung) kettős értelme: oktatás és a tulajdonképeni nevelés. 
(Unterricht und Erziehung) az akarat — és az ész képzése. A 
gyermek az iskolában nemcsak ismereteket és ügyességeket 
szerez, de egy tekintély által szabályozott közösséghez is kell 
egyúttal alkalmazkodnia, továbbá érintkezésbe jut a közösség 
hozzá hasonló jellegű tagjaival, ami által a szociális és ethikai 
fogalmak alapjait szerzi meg.

Az általános népiskola csak az embermívelés alapjait nyújtja, 
utána jő a hivatásokat szolgáló szakiskola; ahol pedig ez az 
eset nem következik, ott a középiskolának kell, hogy mint leg
fontosabb célt: az általános képzést tovább szolgálja.

Az általános képzés célja: a hajlamok nyers anyagából a 
személyiség kialakítása. Ezt idegen behatás nem érheti el; az 
iskola és otthon csak útmutató lehet. Célhoz csak úgy juthat 
mindenki, ha maga végzi a mívelés munkáját önmagán. Ez nem 
tömegárú, amit szervezés révén lehet elérni, hanem a legegyénibb 
munka. A személyiség pedig nem azt jelenti, hogy valaki saját 
kicsi egyéniségét feltolja, mert mindenki társadalmi megbecsülé
sét ki kell hogy érdemelje. Személyiség: egyéni mivoltunk értékes 
tartalommal való telítése; olyannal, amely az emberiség legna
gyobb alkotásaiból származik, midőn az egyéniség a faj életével 
és alkotásaival egyesül és a személyiség felépítésére felhasznál
juk a kultúra tartalmát. Ennek foka különböző lehet s a legma
gasabb foka: eszmény. Szerényebb értelemben az egyéni mellett 
az általános emberi felé is kell az érdeklődést irányítani. Ilyen érte
lemben a nép egyszerű gyermeke is lehet mívelt és egy magas 
társadalmi osztályhoz tartozó egyén műveletlen. A műveltség 
emeli az egyént önmaga felé és nemesíti; általa válik minden 
nagynak részesévé, szeretetet és tiszteletet ébreszt benne az 
emberiség iránt. A műveltség a legerősebb kapocs, mig anyagi 
és politika érdekek szétválasztják az embereket. A műveltség
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felemel, de egyúttal szerénnyé is tesz bennünket. Megmutatja 
nekünk, mennyit köszönhetünk az emberiség legjobbjainak, s 
mily kevés azon emberek száma, akik történeti értékkel bírnak. 
A műveltség a társadalmi igazságosság és toleráncia alapja. 
Nem ismeretek tára igazi műveltség, hanem7erő, amely ezen 
ismeretekből fejlődik és tőlük származik. A műveltség ezen 
célját az iskola révén nem érhetjük el, de az iskola hozzá segíthet.

Ezek Jodl szép gondolatai. A továbbiban lándzsát tör a 
tiszta állami iskola mellett. Mi a jövőt a protestantizmus eszme
világának győzelmében látjuk, amely egyúttal a gondolatszabad
ságot is biztosítja. A jövőt persze nem lehet tudni és igy a 
forma milyen lesz esetleg néhány ezer év múlva, avagy a mai 
protestáns egyházak vagy felekezetek melleit milyen más élet- 
közösségek lesznek-e még és hogy milyen alakban ül majd 
diadalt a protestáns szabadság, ezt természetesen senki sem 
tudja megmondani. A szabadság pedig, amely nemzeti érdekeket 
nem sért, áldást rejt magában; keserű tapasztalattal kellett 
nekünk megtanulnunk, hogy a nemzeti alap mellőzése katasz
trofális hatású.

Most pedig ismertessük Börner jelzett összefoglaló munká
jának többi részleteit is, ami által Jodl bölcseleti gondolatait 
fogjuk megismerni.

Kantból két felfogás indul ki. Az egyik az idealizmus, a 
másik — s ez a Jodlé — Humera tér vissza és jelszava; „Los 
von der Metaphysik.“ Hume szerint a legelemibb észleletek 
adják végső elemzésben egyedül tudattartalmunkat. A tudat azon
ban organikus jelenség s ezt nem lehet különböző elemekből 
mozaikszerűen összetenni

A filozófia nem az egyik vagy másik gondolkodó rendsze
rében található meg, hanem mindazon gondolkodóknál, akik 
valaha filozofáltak. AMnden ismereteimének kiindulópontja a 
tapasztalatilag adott egységes ember. A test mozgásának minden 
észrevevésével járnak tudatjelenségek is. A test tehát úgy a 
külső mint a belső észrevevés tárgya. Miután a test létezéséről 
biztos tudomásunk van, tel kell ezt tennünk a többi tárgyakról 
is. Ezt az észleletek és képzetek elkülönülése még jobban 
bizonyítja. A gondolatok világa egy külön világ önmagában.

Akaratunktól függő cselekvéseinkből következtetünk az ok 
és okozati viszonyra. Minden okviszonynál csak helyzetalakulást 
látunk és nincs külön erő, amely az okviszonyt létrehozza.

Az öntudatfunkciók összeesnek az élet fogalmával. Ahol 
öntudat van, ott élet is van. Szellem és materia a természet 
ismeretlen titokszerü mélységeiből egyformán ered. Az emberiség 
evolúciója a természet vak törvényeinek összműködése emberi 
célgondolatokkal. Minden ember szembe találja magát a társa
dalomban kialakult erkölcsi normákkal, amelyek a fejlődés ered
ményei. Az erkölcs az egyén és a társadalom közötti kölcsön
hatás eredménye. Az erkölcsihez hozzátartozik az a lelkidet, 
amelyből a cselekvés fakadt.
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íme ezek voltak Jodl Frigyes filozófiai gondolatai. E helyt 
nincs szándékunkban Jodl gondolatai felett beható kritikát mon
dani. A mechanizmus már jelenség, ezért nem alkotja a valósá
got magát Mi e téren Piehl álláspontján állunk, ha el is ismerünk 
Pauler Ákossal csak egyféle szubsztánciát. A filozófiát magát 
ismeretelméletnek tekintjük Böhm Károllyal, aki nem kérdi van-e 
külön test és külön lélek, — ezt megoldhatatlannak tartja. — 
hanem abból indul ki, ami tapasztalatilag adva van : a kettőnek 
egysége, az öntét. A mindenséget a szellem formájában ismerjük 
meg s ennek elemzése a filozófia. Jodl hangsúlyozza a szellem 
felsőbbségét, de ezt, — az értékek világát — nem emeli eléggé 
ki. Már Sokrates kérdi s keresi a szofistákkal szemben: mi az, 
amit igaznak kell, hogy tartson mindenki ? Amit jónak kell, hogy tart
son mindenki? Kant kérdése is ugyanez. Mi teszi a jelenség
világot, illetve a róla nyert ismereteket, egyetemes érvényűvé? 
van-e egyetemesen érvényű igazság, erkölcs és szépség? Jól 
mondja Pauler Ákos: a nem beteg szellemet az igazság, a jóság 
és szépség önkéntelenül fogja vonzani és nem az ellenkező. 
Ezé a filozófiai felfogásé, amely az értékek világára fekteti a fő
súlyt, amely tehát a legnemesebb idealizmus, ezen felfogásé a 
jövő.

A Jodl felfogása — amely a mechanizmusra fekteti a fősúlyt 
s a naturalizmusra — nem ez az idealizmus.

Mindamellett elismerjük, hogy Jodl mély és nemeslelkü gon
dolkodó, aki a bécsi egyetemnek annak idején büszkesége volt 
s akinek különösen „Von Lebenswege“ című kötete a sok szép 
gondolatoknak valóságos tárháza.

Az általunk vázolt idealizmus, amelyet nem kisebb gondol
kodók mint Böhm Károly és Pauler követtek és követnek a val-. 
lásos felfogással és Isten fogalmával nemcsak megfér, hanem 
támogatja a vallásosságot, mert tagadja, hogy a mindenség alapja 
az anyag volna.

Egyesületi élet.
A  Bányakerületi ág. Hitv. Evang. Tanítóegyesület  1929. évi októ

ber hó 1-én B udapesten  ta rto tta  meg rendes közgyűlését. A  köz
gyűlést megelőző isten tiszteleten  nagytiszteletű  Vidovszky K álm án, a 
L uther-O tthon  igazgatója, az egybegyűlt tanítóságot egyházépítö, h a 
zafias m unkára buzd íto tta  és Isten  á ld ásá t kérte  a tanácskozásra.

Je le n  voltak; U hrin K áro ly  elnök (Békéscsaba), K rug Lajos (Sop
ron), nagytiszteletű  V idovszky K álm án, Rákos István, M ikolik K ál
m án, Szigethy Lajos dr., S tark  Béla, W eil E ndre, H ettlínger Gusztáv, 
Lahm ann G yörgy (B udapest), P a tak y  János, Piliszky János, J á -  
novszky György, F alusi Pál (Szarvas), D arók József (Csabacsűd), 
Ponicsán Á dám , A d o rján  György (M ezőberény), Kiss K álm án (Tisza- 
fö ld v á r), S tö tzer Frigyes (H ódm ezővásárhely), Országh József (Sze
ged), H uszák József (Szentes), K iszely János (Cegléd), V eréb Dénes
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(H arta), Trem m el Lajos (Ik lad), Ponicsán M ihály (A lberti], Kuszy 
Dániel, K ézsm árszky G yula, vitéz Szügyi K áro ly  (R ákoskeresztúr), 
Reichel Lajos (T ápíószele), Szeverényí Samu (Ácsa), Schuchtár Gi
zella (Péteri), Schw antzer K áro ly  dr. (Cinkota), K arta lik  János (M ag
lód), Blaskovits O szkár (N agy tarcsa), G erengay Pál (Penc), Szu- 
chcvszky Zsigmond (Vác), K lem enticz G yörgy (E rdőkürt), Róth K á l
mán (Aszód), D öm ötör Gyula, K iaudényi Lajos (Csömör), Zsilinszky 
Erzsébet, Laczó Endre, M olnár János, Kozsuch István, G reksza 
György, Pepó György, Lehotzky Igor, Bohus László, K iszely György, 
V arga László, Milyó János, F arkas Pál, Lehotszky János (Békés
csaba) .

1. Uhrin K ároly  elnök szeretettel üdvözli a m egjelent vendégeket 
és kartársakat. Felem lítve az evang. tanítóság sérelm eit, azon nagy 
feladatokra m utat rá, am elyek iskoláink nyolcosztályúvá fe jlesztésé
vel hárulnak reánk. H ivatkozva azon szent kötelességünkre, hogy ne
künk kell a lelkekben az egyház- és hazaszere te t láng ját m eggyújtani, 
a közgyűlést m egnyitja. Szívesen köszönti és üdvözli a közgyűlésen 
m egjelent Rákos István kir. tanácsos, országos tanítószövetségi elnö
köt, Krug Lajos országos evang. tanítóegyesületi elnököt és Szigethy 
Lajos dr. egyetemes evang, tanügyi bizottsági előadót.

2. Krug Lajos orsz. evang. tanítóegyesületi elnök m élyen szántó 
beszédben rám utat arra, hogy a reform áció nincs befejezve, hanem  
még most is folyam atban van. Akinek a címeres pajzsán  az áll, hogy 
,,evangélikus“, az m agyar s a X. parancsolathoz X l-nek ezt teszi: „Sze
resd a hazá t!“ s a H iszekegyhez negyediknek ezt: ,,Itt élned, halnod 
k e ll!“

3. Rákos István kir. tanácsos, országos tanítószövetségi elnök, 
lendületes szónoklatban üdvözli az evangélikus tanítóságot, mely é r 
tékes, erős oszlopa az Országos Tanítószövetségnek. A  nyolcosztályú 
népiskola sorsa ne legyen gazdasági kérdés. Vigyázni kell, ne enged
jük, hogy e kérdést e hamis ponton fogják meg s kezeljék. Az evan
gélikus tan ítókat szívből üdvözli, a tanítónapon m egnyilatkozott k i
tün tetést hálásan köszöni s tiszteletét és hódolatát fejezi ki azon ne
mes szellem előtt, m elyet az evangélikus tanítóság képvisel,

4. Elnök a közgyűlés köszönetét fejezi ki az üdvözlő szavakért.
5. Elnök a közgyűlést 30 percre felfüggeszti.
6. E lnök újból m egnyitja a közgyűlést s örömmel jelenti, hogy 

Pesthy Pál dr. őnagym éltósága a küldöttséghez in tézett válaszában k i
fejtette, hogy a vallás- és közoktatásügyi m iniszter a búzaértékelés 
ügyében az új term ésig várt, mivel azonban a búza ára  nem em el
kedett, most ősszel az ügy m egoldását siettetni fogja, m ert a  tan ító 
ságnak ebben igaza van.

7. D arida K ároly  titkár évi jelentésében a tankönyvek d rágasá
gáról, a búza alacsony áráról, az „Evangélikus N épiskola“ iránti kö
zönyről szólva, jelenti, hogy m indezen gátló körülm ények dacára  az 
összes egyházmegyei tanítóegyesületekben az elm últ évben is lelkes, 
szorgalm as m unka folyt.
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8. Uhrin K ároly elnök kegyelettel em lékezik meg néhai A lexy 
hajós és Brósz János elhúnyt kartársakró l, valam int Zsigmondy 
Jenő  dr. egyetem es felügyelő Öméltóságáról, akiknek em lékét a köz
gyűlés jegyzőkönyvbe foglalja s elhunytuk feletti kegyeletét fe lá llás
sal fejezi ki,

9. Elnök a közgyűlés nevében üdvözli a múlt évben nyugalomba 
vonult, evang, egyházi és iskolai életünk érdemekben gazdag tanító
ját, Kimer Gusztáv apostagi evang, tanítót,

10. Elnök javaslatára a közgyűlés kimondja, hogy az ,,Evangélikus 
Népiskolát“ minden egyházközség az iskola számára rendelje meg.

11. Kozsuch István békéscsabai evang. tanító  felolvassa ,,A sza
bad a k a ra t“ című, érdekfeszítő, nagy elő tanulm ányt feltételező é rte 
kezését- A  közgyűlés annak teljes te rjedelm ű közlését h a tá ro zza .e l 
az „Evangélikus N ép isko ládban  (lásd 1929, évi októberi szám],

12. A népiskolai szakfelügyeletre vonatkozólag a közgyűlés a 
Mágocsy-Dietz—Szigethy-féle javaslatot fogadta el azon módosítás
sal, hogy elsősorban működő tanítók legyenek a szakfelügyelők,

13. K íszely János a révfülöpi üdülőházat ism erteti és jelenti, 
hogy m ost 45 szem ély elhelyezésére van hely, de m egfelelő á ta lak í
tássa l 60— 70 szem ély is elhelyezhető lesz. Javaso lja , hogy egy k i
kü ldendő bizottság nézze meg az á ta lak ítás t és vegye át az épületet, 
hogy ő felm entését kérhesse, — A  közgyűlés a je len tést tudom ásul 
veszi, Krug Lajos és K iszely János ügybuzgó fáradozásáért őszinte és 
hálás köszönetét mond,

14. Lehotzky Igor e lőad ja  a számvizsgáló bizottság jelentését, 
am ely szerint a bevétel 345 P 83 f, h á tra lék  263 P. K iadás 213 P 04 f, 
m aradvány 132 P 79 f. — A közgyűlés a je len tést tudom ásul veszi 
és G reksza G yörgy pénztárosnak  a felm enívényt m egadja,

15. G reksza György pénztáros elő terjeszti a jövő évi költség- 
vetést, am ely szerint az összes bevétel 830 P 79 f, a k iadás 320 P, 
m aradvány  510 P 79 f, — A  közgyűlés a költségvetést elfogadja.

16. E lnök javasla tá ra  a közgyűlés elhatározza, hogy az egyesület 
a há tra lékosokat felszólítja  a tagd íjak  befizetésére és 1930. január hó 
1-ig vár. Nem fizetés esetén a hátra lékosokat a püspök úr Öméltósá
gának bejelen ti,

17. A  közgyűlés elhatározza, hegy az egyesület jövő évi közgyű
lése B ékéscsabán tartan d ó  meg.

A  közgyűlés e lfogadja a választm ány azon javaslatát, hogy a 
kerü leti közgyűlés a jövőben csak az egyházmegyei tanítóegyesületek 
á lta l m ár le tá rgya lt javasla tokat tárgyalja . Az alapszabályok ilyen 
érte lem ben m ódosítandók.

19. D arída  K áro ly  titk ár ism erteti a beérkezett javaslatokat:
a) A  Felső Pesti Egyházm egyei T anítóegyesületnek a háborúban 

rész tvett tan ítók  had ipó tlékára  vonatkozó javasla ta  tárgyában  a köz
gyűlés külön felterjesztéssel élni nem kíván, mivel e kérdés á llan 
dóan nap irenden  van.

b) A  közgyűlés a fenti egyesületnek az 1923. évi XXXII. tö rvény
cikk 13. parag rafusa  hatályon kívül helyezésére vonatkozó javasla tá t
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az Országos Tanítószövetség és az Országos Evang. Tanítóegyesület 
közgyűlésein állandóan  nap irenden  ta rtan i elhatározza.

c) A  közgyűlés Reichel L ajosnak a K api— P app-féle  olvasóköny
vekre vonatkozó javasla tá t e lfogadja  és elhatározza, hogyha ezen ol
vasókönyvek űj k iadása  ár és tarta lom  tek in tetében  nem lesz meg
felelő, akkor a bányakerü let á lta l kiadandó megfelelő tankönyvek 
bevezetését fogja szorgalm azni,

d) A  cím adom ányozás m egszüntetése elleni javaslat felett a köz
gyűlés nap irendre tért.

e) A  közgyűlés Reichel L ajosnak azon indítványát, hogy az' egye
tem es egyház a kántorok és kán tortan ítók  szám ára zenei tudásuk to 
vábbfejlesztése, énekkarok vezetésében való jártasság  e lsa já títása  és 
egyházi éneklés m egbeszélése céljából évente egy tanfolyam ot ren 
dezzen, elfogadja.

20. G erengay P álnak  azon javasla tá ra  nézve, hogy a tanítók ré 
szére kiu talandó közgyűlési napi- és fuvard íjak  m egvonásában fenn
álló sérelem  orvosolandó, a közgyűlés elhatározza, hogy e sérelem  
ügyét az Országos Tanítószövetség elé terjeszti.

Az evangélikus nyom da fe lá llítására  vonatkozó javaslatát, Dr. 
Luther M árton Nagy K á té ja  te ljes m agyar nyelvű k iadásának tervét 
és a stóla va lo rizálására  vonatkozó jav asla tá t a közgyűlés elfogadja, 
A  theológiai ism ereteknek a tanítóképzőben való tan ítása  tervét a 
közgyűlés nem  fogadja el, hanem  ehelyett a m ár k ilátásba helyezett 
theológiai tanfolyam ok m egtartásá t szorgalm azni elhatározza. A  kán
torképzés reform jára  vonatkozó javasla tá t a közgyűlés elfogadja és 
az országos gyűlés elé terjeszten i elhatározza.

21. Az elnök a theológiai ism eretek tanítóképzőben való tan ítá 
sára vonatkozó előadójául G erengay P ál penci tan ító t küldi ki az O r
szágos Evang. T anítóegyesület közgyűlésére.

22. Uhrin K ároly elnök záróbeszéde és a Hym nusz eléneklése után 
a közgyűlés véget ért.

Lehotszky János, jegyző.
*

Jegyzőkönyv a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi 
Tanítóegyesületnek folyó évi október hó 22-én Kaposvárott meg
tartott rendes évi közgyűléséről.

Jelen vannak: Krug Lajos elnök, Sopron. Balikó József, 
Liszó. Balogh József, Kaposvár. Bognár Károly, Sopron. Böhm 
Sándor, Somogyvámos. Bucsky Sándor, Bábonymegyer. Csatáry 
Kálmán, Nagyatád. Fuchs Pál, Barcs. Gálos Ferenc polg. isk. 
igazgató, Kaposvár. Gálos Gyula, Veszprém. Glatz Lajos, Vése. 
Graf Samu, Sopron Grieszhaber Endre Henrik, Majos. Hamar 
Gyula tanítókép. int. igazgató, Sopron. Hoffmann Samu, Hoffmann 
Károly, Kaposszekcső. Jany János, Szabodi. Karner Frigyes, 
Kőszeg. Klenner Adolf, Antalszállás. Kurz Sándor, Kaposvár. 
Kiss József. Sopron. Lőrincz György, Tab. Magyar István, Felpéc. 
Mezősy Árpád, Somogyszil. Nits István, Kemeneshőgyész. Petter 
János, Polány. Piringer Gusztáv, Kaposvár. Sass István, Nagyatád.
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Simon Ottó, Somogydöröcske. Simon Lajos, Hács. Somogyi 
Béla, Körmend. Somogyi János, Bakonybánk. Szalay Miklós, Tab. 
Szakály Dezső, Alsóság. Szabó Jenő, Celldömölk. Szentiványi 
Sándor, Vése. Szórády Dénes, Celldömölk.

Megtisztelték megjelenésükkel közgyűlésünket: Főtiszt, és 
Mélt. Kapi Béla dr. püspök, Mesterházy Ernő dr. egyházker. 
felügyelő, Ajkay Béla dr. kormányfőtan., egyházker. főjegyző, 
László Miklós püsp. titkár, Zongor Béla és Müller Róbert espe
resek, továbbá az Egyházker. Tanító-Egyesületnek hőn szeretett 
és nagyrabecsült egykori vezére és kiváló harcosa: Sass István.

Napsugaras őszi napon gyűlt egybe Dunántúl evang. tanító
sága a kaposparti csinos városba, hogy megtárgyalják az elmúlt 
év fontosabb eseményeit, s az ott szerzett értékes eszmékkel és 
gyakorlati tapasztalatokkal meggazdagodva, ki-ki az otthonában 
végzett nemes, de fáradságos munkát még eredményesebbé 
tehesse.

Dacára a hely messzeségének és nehezen megközelíthető
ségének, a tanítóság mégis elfogadható számban képviseltette 
magát, bebizonyítván ezzel azt, hogy a tanítóság egy magasabb 
vágy, nemes célú törekvés eléréséért áldozatot hozni is minden
kor kész

A közgyűlés október hó 22-én reggel 8 órakor kezdődött a 
kaposvári református gyülekezeti ház dísztermében.

1. Krug Lajos elnök a kartársi szeretet őszinte szavaival 
köszöntötte a megjelenteket, s a nagy Reformátor szellemétől 
áthatott s az egyház iránti szeretet és megértés által erőssé tett 
tanítói közszellem szükségességét hangsúlyozó bevezető szavai
val a közgyűlést megnyitja.

2. Az elnök a mai jegyzőkönyv hitelesítésére Karner Frigyes 
és Magyar János kartársakat kérte fel

3. A világháborúban hősi halált halt kartársak iránt érzett 
kegyelet lerovása és a testvéri fogadalom megújítása után az 
elnök felolvassa az év fontosabb mozzanatait és a tanítóság 
minden ügyét-baját magában foglaló évi jelentését, melyet a köz
gyűlés egyhangú köszönettel fogadott, s hogy a felolvasottakról 
a távol maradi kartársak tudomást vehessenek, az Evang. Nép
iskolában való megjelenését határozaíilag kimondotta.

4. Az elnök szép szavakkal üdvözölte az illusztris vendége
ket. A tanítóság osztatlan szeretetének és őszinte ragaszkodásá
nak tolmácsolásával köszöntötte Főtiszt, és Mélt. Kapi Béla dr. 
püspök urat születésének 50. évfordulója alkalmából, kérvén a 
jó Istent: áldja meg teljes sikerrel szeretett Főpásztorunknak 
Isten országát építő buzgó munkásságát s óvja meg minden 
bajtól drága életét.

Püspök úr mély hálával, a tanítósággal való együtérzés és 
bensőséges testvéri viszony kifejezésével köszönte meg a taní
tóság nevében elhangzott üdvözlést.

b) A tanítóság tiszteletének és nagyrabecsülésének szavaival 
üdvözölte az elnök az egyházkerület bölcs világi vezérét, dr.
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Mesterházy Ernő felügyelő urai és utána Ajkay Béla dr. egyház
kerületi főjegyzőt, mint a tanügy és az iskola munkásságának 
régi, igaz barátját kormányfőtanácsossá való kinevezése alkal
mából, kívánva: hogy ezen magas kitüntetést jó egészségben 
élvezhesse még nagyon sokáig.

Ajkay Béla dr. az üdvözlést meghatott szavakban azon 
ígérettel köszönte meg, hogy az iskola és a tanítóság iránt 
érzett szeretetét ezután is szivében ápolja a mig Isten élni engedi.

c) Az együvétartózandóság keresetlen, de annál igazabb 
szavaival köszöntötte Krug a tanítóság büszkeségét egykori 
bátorlelkü vezérét: Sass Istvánt, átadva neki szép szavakkal 
a tanítóság örök hálájának soha el nem hervadó virágait.

Sass István az ősz vezér köszönő szavaival a még mindig 
érettünk dobogó szivét tárta elénk, mert a viszontlátás örömétől 
jóságos szemeiben megcsillanó beszédes könnyek elmondták 
nekünk mindazt, amit szavakkal igazán kifejezni nem lehet

5. Kárpáti Ernő nagyatádi polg. isk igazgató „Éj szemléltető 
eszköz a tudatos számolás elsajátításához“ címen igen érdekes 
és tanulságos gyakorlati szabad előadást tartott a tizes szám- 
rendszernek szemléltető alapon való felépítéséről.

Az előadást a közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta s úgy 
szóban, valamint jegyzőkönyvben is kifejezett köszönettel honorálta.

6. Graf Samu soproni igazg. tanító „A jelen kor pedagógiája“ 
című munkáját olvasta fel.

A nagy felkészültségről tanúskodó, igen értékes munkáért a 
közgyűlés elismerését és köszönetét fejezte ki és egész terjedel
mével az Evang. Népiskolában való közzétételét határozta el.

7. Hoffmann Károly kaposszeecsői tanító „Az egyházi zene 
időszerű kérdései“-ről tartott felolvasást, amelyben, hogy a temp
lomi éneklés az istentiszteletnek valóban lelket nemesítő ténye
zője lehessen, kívánja :

a) az egységes énekkönyv bevezetését,
ö) a Kapi-féle korálkönyvnek német és tót énekekkel való 

kibővítését,
c) a liturgiái éneklésnek egységes formában való általá

nosítását,
d) a kántori továbbképzés céljából eqy egyházi zenelap 

megindítását.
A közgyűlés a tartalmas felolvasásért köszönetét mond, a 

beterjeztett határozati javaslatot elfogadja és azt az Országos 
Tanítói-Szövetség közgyűlése elé terjeszti.

8. Grieszhaber Endre Henrik majosi igazg. tanító felolvasá
sában összefoglalta a tanítóság legfájóbb sérelmeit.

A közgyűlés a tanítóságnak ezen állandó, s mindezideig 
eredménytelen kálváriát járó jogos kívánságait egybefoglaló 
felolvasásért köszönetét fejezi ki, s a felolvasó beterjesztett 
határozati javaslatát egyhangúlag elfogadja, mely szerint a köz
gyűlés a felolvasott memorandumokban a) az egyházi főható
sághoz, b) az evang. tanítók országos szövetségéhez, c) a vallás-
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és közoktatásügyi miniszterhez fordul sérelmeink orvoslása 
céljából.

9. Kisfaludy Károly egyesületi pénztáros a következő zár
számadást terjeszti a közgyűlés elé:

Bevétel: 702 pengő 33 fillér. Kiadás: 372 pengő 25 fillér. 
Maradvány : 330 pengő 8 fillér.

Az egyesület összvagyona: 412 pengő és 39 fillér.
10. Major Samu számellenőr a pénztári naplót a mellékle

tekkel összehasonlítva átvizsgálta és rendben találta, ennek alap
ján a közgyűlés a pénztárosnak a felmentvényt megadja s úgy 
neki, valamint az ellenőrnek szives fáradozásukért hálás köszö
netét mond.

11. Az elnök felolvastatja Kisfaludy Károly pénztárosnak a 
közgyűléshez intézett levelét, amelyben beteges állapotára való 
hivatkozással pénztári tisztségéről lemond.

Miután a telolvasott levél szerint Kisfaludy ezen elhatározása 
megmásíthatatlan, a közgyűlés távozását elfogadja nagy sajná
lattal s 8 éven át végzett önzetlen fáradozásáért a tanítóság 
hálás köszönetét jegyzőkönyvében is megörökíti.

12. A megüresedett pénztári tisztséget a közgyűlés egyhan
gúlag Niederland Vilmos győri tanítónak ajánlotta fel.

13. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Ajkay Béla dr. 
kormányfőtan., egyházker. főjegyző egyesületünk céljaira ismét 
10 pengőt adományozott.

A közgyűlés hálás köszönettel fogadja.
14. A pénztáros indítványára a közgyűlés a pénztári marad

ványból az Evang. Népiskola támogatására 100 pengő (száz 
pengő) kiutalványozását engedélyezte.

Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni a tagok megje
lenését a „Magyar Hiszekegy“ eléneklésével bezárja.

K. m. f-
Krug Lajos Kiss József

elnök. jegyző.
Hitelesítjük:

Karner Frigyes Magyar István.
*

A z  Országos Evangélikus Tanítóegyesület  folyó évi november hó 
12-én ta r to t ta  meg rendes évi közgyűlését Budapesten, az egyetemes 
egyház Üllői-uti dísztermében. A  tanítóság, nem kímélve sem fá rad 
ságot, sem anyagi áldozatot, igen szép számban jelent meg. Vendég
ként vettek részt: az egyetemes felügyelő képviseletében Mágócsy- 
Dietz Sándor dr,, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; Zelenka 
Lajos dr,, kúriai bíró; Szigethy Lajos dr,, az Országos Evang. Tanár- 
egyesület elnöke; Farkas  Sándor, a Pro testáns Sajtóiroda vezetője és 
még sokan mások,

K r u g  L a j o s  elnök meleg szavak keretében üdvözölte a meg
jelen t tagokat és vendégeket s megnyitó beszédében jelezte az össze
jövetel célját. Egyház- és nemzetépítő munkát akarunk  végezni, —
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mondotta többek közt. Bizonyságot akarunk tenni amellett, hogy mint 
hithű evangélikus tanítók nemcsak Krisztus országát építjük, hanem 
megalázott hazánknak is emelünk oltárokat. Ez az evangélikus taní
tóság eszményi feladata. És mi görnyedve és verejtékező arccal hord
juk a gránitkockákat egyházunk és nemzetünk jövendő nagyságának 
fundamentumához. De magunkkal is akarunk foglalkozni. Rá aka
runk mutatni azokra az égő sebekre, amelyek m induntalan felfakad
nak és sehogysem tudnak  behegedni. Gyengeségünkből erőt akarunk 
kovácsolni és felkészülni a küzdelemre, amelyre érdekeink védelme 
kényszerít. Megingathatatlan hittel kell bíznunk egy biztosan bekö
vetkező szebb jövőben. Szabadítsuk meg lelkünket a pesszimizmus 
mételyétől, mert az mint méreg m arja  szét akara tunkat és aknázza 
alá kitartásunkat. Inkább telítsük meg keblünket a lélek oxygénjével: 
az optimizmussal. Ez átsegít minden nehézségen, — szárnyat ad a 
gondolatnak, megacélozza önbizalmunkat és tettekre késztet; mint 
hűséges társ mellénk szegődik és elkísér az élet rögös ösvényein, míg 
célhoz nem érünk. Egy mindeneket átfogó hatalmas elhatározás, soha 
meg nem torpanó akara t vigyen lendületet minden akciónkba! Azért 
állítsuk félre utunkból az örökké aggodalmaskodókat, zárjuk ki so
rainkból a konkolyhintőket, mert ha válvetett erővel és igazságunk 
szeplőtlen vértezetében szádunk sikra úgy anyagi, mint ideális cél
jainkért: a győzelem el nem m aradhat, — Ezt most, az összehívandó 
zsinat előtt külön is hangsúlyozom. Egy pillanatig sem kételkedem 
haladó egyházunk mérvadó tényezőinek sokszor tapasztalt megértő 
jóindulatában, — de könnyen meglehet, hogy az egyházhoz való jog
viszonyunknak méltányos és közmegelégedést keltő rendezését csak 
akkor várhatjuk  a törvényhozó testülettől, ha  valóban erőnek  bizo
nyulunk és mint szétbonthatatlan, egységes korporáció jelenünk meg 
a porondon. Az előítélet és elfogultság rozsdás zárai csak akkor p a t 
tannak le a kinoseket rejtő Szézám kapujáról, ha varázsvesszővel 
érintjük azokat. E varázsvessző pedig a jelige: Egy mindnyájunkért, 
m indnyájunk egyért!

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után felállva hódolt a köz
gyűlés a hősi halált halt  ötven evangélikus tanító emlékének. Azután 
S o m o g y i  B é l a  terjesztette  elő tartalmas és széleskörű titkári je
lentését. Nagy melegséggel búcsúztatta a múlt év halottai közt a nagy 
mesemondót, Benedek Eleket és a tanítóság egyik legnagyobb vezér
alakját: Alexy Lajost,

G r i e s z h a b e r  E, Henrik indítványára az evangélikus tanító
közgyűlés elhatározta, hogy memorandummal fordul Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszterhez és kérik, hogy a terményfizetéses tanítók bú 
zajárandóságát a tényleges állapotnak megfelelő egységárban számít
sák be. A tanítókat, törvényes fizetésükkel szemben, e méltatlanság 
miatt olykor 600—800 pengős veszteség is éri. A kántori jövedelmek 
is rendezetlenek, s amikor minden más állami tisztviselő megkapja fi
zetését annak rendje-m ódja szerint, a  tanítóságot valami különös fá- 
tum üldözi, — mondotta az indítványozó. A búzaárakat minden év
ben augusztus elsejei paritás a lap ján  rögzítsék és tüntessék el a kü



lönbséget az állami és nem állami tanítók között. Az egyetemes köz
gyűléshez külön kérvénnyel fordul a tanítóközgyűlés.

K r u g  Lajos elnök megjegyezte, hogy november hó 14-én az O r
szágos Tanítószövetség külön is foglalkozik az anyagi sérelmek dolgá
val. Többen felszólaltak még ennél a pontnál és nagy izgalommal 
tárgyalták  a sérelmeket.

M á g ó c s y - D i e t z  Sándor dr. ny, egyetemi taná r t  lelkes ová
ciókban részesítette a közgyűlés. Mágócsy-Dietz bejelentette, hogy 
R a d v á n s z k y  A lbert  báró egyetemes felügyelő köszöntését hozza, 
A  pénzügyi korm ányzat részéről — úgymond — bizonyos kérdések 
megítélésénél valóban több megértésre volna szükség.

D e á k  János dr., a soproni evang. hittudományi egyetemi fakultás 
professzora ,,Az iskola és az a lkoholkérdés“ címen tarto tt  rendkívül 
tanulságos és meggyőző erejű  előadást. Bizonyos felelősség tagadha
tatlanul terheli az iskolafenntartó  hatóságokat — mondotta — , hogy 
már a tanítóképzőkben nem hívják fel a növendékek figyelmét az a l
kohol elleni küzdelemben való kötelességeikre. A  svédek egy félév
századdal ezelőtt Európa legiszákosabb népe volt, ma a legjózanabb 
s ebben az eredményben főrésze van a svéd iskoláknak. Svájcban az 
iskolák ugyancsak küzdenek,-az alkoholizmus ellen. Amerika nem cse
kély részben köszönheti újabb nagyarányú fellendülését „száraz“ vol
tának.

A  figyelmet teljesen lekötő, pompás előadás u tán  G e r e n g a y  
Pál beszélt a kántorképzés reformjáról. Sok megszívlelni valót mon
dott és rászolgált az elismerésre, amellyel a hallgatóság fejtegetéseit 
fogadta.

S o m o g y i  Béla a tankönyvrevizíóról értekezett a tőle m ár meg
szokott és mélyreható előadásban. A  K api—P ap p  könyvek tervezett 
új kiadásával kapcsolatban elmondott megjegyzéseit, a közgyűlés he- 
helyeslőleg tudomásul vette,

D a r i d a Károly  nagy alapossággal foglalkozott a szakfelügyelet 
kérdésével és csekélyebb változtatással a Mágócsy-Dietz— Szigethy 
Lajos által készített javaslattervezetet a ján lo tta  elfogadásra; mihez a 
közgyűlés hozzá is járult.

K i s z e l y  János  egyesületi pénztáros kimerítő jelentést te r jesz
te tt  be a pénztár á llapotáról és az üdülőházról. A  közgyűlés az üdülő
házon végzett m unkálatok felülvizsgálására és a számadások ellenőr
zésére U h r í n  K ároly  elnöklésével egy tíztagú bizottságot küldött ki.

K i s z e l y  János ind ítványára a közgyűlés felkéri a tagokat, hogy 
jegyezzenek  kölcsönöket az üdülőhöz adósságainak gyorsabb és ol
csóbb törlesztésére. Ki annyit, amennyit, de legalább is 50 pengőt. A z  
egyesület annyi kamatot fizet, amennyit ott fize tnek a betétért, ahol 
a jegyzés történik. I t t  nem adományról van szó, csak önsegítésről. 
Egy kis jóakarattal és jóindulattal e lőteremthetjük a szükséges össze
get és nem vérzőnk el a baniknak fizetendő rémes kamatteher súlya  
a la t t .__A  közgyűlés szeretette l appellál a kartársak megértő szívéhez.

A magyar Hiszekegy eléneklése után az elnök a közgyűlést be
rekeszti.



322

.4 pesti alsó ág. hitu euang. egyházmegyei tani óegyesűlet 
október hó 15-én tartotta évi rendes közgyűlését Kiskőrösön, a 
központi euang. elemi népiskolának abban a történelmi neveze
tességű tantermében, amelynek falai között félévszázaddal ezelőtt 
a nagy mesemondó Jókai ecsetelte elbűvölően ékes szavaival 
Kiskőrös népe előtt az örökéletű költő fejedelem : Petőfi csodás 
nagyságát s megejtően varázsos géniuszát

Abban a pillanatban, amint a közgyűlésen elnöklő Mendelényi 
János erre a históriai eseményre és emlékére rámutatott, min
denki a kegyeletes emlékezés hatása alá került s érezte, hogy 
dicsőséges múltúnknak ez a két hatalmas géniusza áraszt fényt 
és ragyogást a tanítóegyesület tanácskozásaira s szabja meg 
egyúttal a tanácskozások rendjét és irányát is.

Az evangélikus Himnusz hangjai vezették be a közgyűlést, 
mely után Hulvej István lelkész imádkozott, majd Mendelényi 
János alelnök melegen üdvözölte a megjelent vendégeket és 
az egyesületi tagokat, a közgyűlést megnyitotta s bejelentette, 
hogy Kimer Gusztáv elnök betegsége miatt a közgyűlésen nem 
jelenhetett meg. Felolvasta Bakay Péter tanügyi esperes meleg
hangú üdvözlő levelét, melyben Isten gazdag áldását kéri a taní
tóegyesület közgyűlésére.

Ezekután Mikus János kántortanító tartotta meg élvezetes és 
tanulságos mintatanítását a módszeres énekoktatásról, melyet az 
iskola gyermekkarának szebbnél szebb precízen előadott dalaival 
fűszerezett. A szívet, lelket gyönyörködtető dalok valósággal 
meghódították a hallgatóságot. Varga János tanító a Magyar 
Hiszekegy elszavalásával aratott nagy tetszést. Nagy pedagógiai 
érzékre s alapos készültségre vallott Scholcz Béla soltvadkerti 
kántortanító remek előadása : a módszeres tanítás és szemlélte
tésről. Az evangélikus ifjúsági munkáról különös tekintettel a 
kiskőrösi ev. ifjúsági egyesületben elért kiválóan eredményes 
sikerről, Meskó György tanító értekezett mindvégig nagy figye
lemmel és tetszéssel kisért pompás előadásban. A pénztári 
jelentést Lengvári Zsigmond ismertette, majd a tisztikar válasz
tására került sor Elnökké egyhangú lelkesedéssel í'Viendelényi 
Jánost, alelnökké Lengvári Zsigmondot, jegyzőkké Veréb Dénest 
és Molnár Mártont, pénztárossá Scholcz Bélát, számvizsgálóvá 
Pétermann Ádámnét választót a meg a közgyűlés, mely egyúttal 
6 tagú választmányt is választott.

Kiss Béla tanító indítványára Kimer Gusztáv leköszönt elnö
köt az egyesület tiszteleti elnökévé, Balogh Gyurián Pál, Mende
lényi Ede és Záboji Béla ny. tanítókat tiszteleti tagokká válasz
tották.

Mendelényi János elnök meghatott szavakban köszönte meg 
a személye iránt megnyilatkozott bizalmat s ígérte, hogy az 
alkotó munka jegyében kívánja az egyesületet tovább vezetni 
egy szebb és boldogabb jövő felé.

Közgyűlés után a jelenlévők a Petőfi-szobor elé vonultak,, 
melynek talpazatára hatásos beszéd kíséretében Alendelényi
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János elnök helyezte el a Tanítóegyesület nemzetiszinszalagos 
hatalmas élővirágcsokráf, onnan pedig a Petöfi-házhoz zarándo
koltak a tanítók, hogy itt is adózzanak a dal legnagyobb mesterének. 

Délben közebéd volt a Szarvasfogadó külön éttermében.

Dezső Lipót módszere.
Kedves K artársak!

A zt hiszem m indnyájunk előtt ismeretes, hogy a helyesírást az 
elemi iskolában könnyebben és eredményesebben taníthassuk, D e z s ő  
L a j o s ,  Vas vármegye tanfelügyelője, ,,A magyar helyesírás re n d 
szeres tanításának m ódszere“ cimen új vezérkönyvet adott  ki,

Miután többen vannak közöttünk, akik ezen újabb módszer is
mertetését magától a szerzőtől hallották és az idő is nagyon előre ha 
ladt, nem bocsátkozom annak részletesebb ismertetésébe, csupán csak 
annak a lap já t képező egyik segédeszközt — melyet magunk készí
tettünk — fogom ismertetni.

Azonban, mielőtt hozzáfognánk, mégis szükségesnek tartom, hogy 
röviden, néhány szóval ismertessem azokat az indító okokat, amelyek 
Dezső Lipót tanfelügyelő urat a rra  bírták, hogy egész módszerét ezekre 
a segédeszközökre alapozza.

A tanfelügyelő úr módszerének felépítésénél az újabbkori p e d a 
gógusok, mint Lay, Herm ann Schiller és W eszely Ödön dr., m egálla
pításai nyomán halad, amikor abból a tételből indul ki, hogy a helyes
írás megtanulása nem egyéb, mint különböző szóképeknek, s zó kép 
ze teknek  az emlékezetbe való vésése.

Minél több szóképnek, minél több ragozott és képzett szóalak
nak az emlékezetbe való vésését ta r t ja  a legfontosabbnak. -

Most már az a kérdés, hogy véshetjük be a gyermek emlékeze
tébe a szóképeket, szóképzeteket oly tökéletesen, hogy az írásnál a 
gyermek minden nehézség nélkül reprodukálhassa azokat.

A  képzetek megszerzésének a biztossága és az emlékezetben való 
megm aradása attól függ, hogy a gyermek melyik emlékezeti típushoz 
tartozik. Ha a vizuális típushoz tartozik — ezek vannak legtöbben — , 
akkor látnia kell, ha az akusztikus típushoz tartozik, akkor hallania 
kell, ha a motorikus típushoz tartozik, akkor ki kell mondania és egy
ben kell, hogy írja is a szót, hogy jobban megjegyezhesse.

Miután a gyermekek különböző emlékezeti típusokhoz tartoznak, 
mind a három módot gyakorolnunk kell, hogy eredményt érhessünk el.

A  tanfelügyelő úr a cél elérésére egy a nyomdász betűszekrényé
hez hasonló segédeszközt tervezett. Az I. és II. osztály részére ú. n. 
betűszedő füzetet, amelyben nemcsak betűk, magán- és mássalhang
zók vannak. A  III. és IV. osztály részére ú. n. nyelvtani szedőfüzetet, 
amelyben a beszédrészek, képzők és ragok vannak elhelyezve. A  
szemléltető eszközhöz van még egy szedőtábla, amelyre a szavakat, 
illetve azoknak ragozott, vagy képzett a lak já t  szedjük ki.



Ezen tansegédlettel mind a három emlékezeti tipushoz tartozó 
gyermekeket foglalkoztathatjuk. U. i. amikor a szavakat, vagy azok
nak ragozott, vagy képzett a lak já t  a szedötáblára  kiszedjük, motori
kus képzeteket, amikor szedés közben, vagy szedés után elolvassuk, 
látási-, ha  hangosan olvassuk, hangképzeteket is nyerünk.

így, ha a gyermek nagyon sok szó képét emlékezetébe vési — a 
módszer szerint ez a legfontosabb követelmény — , írása nem lesz 
más, mint a már megszerzett képzeteinek reprodukálása.

Hogy ez minél tökéletesebben mehessen végbe, a tanfelügyelő úr 
szedőfüzeteiben kizárólag csak írott betűalakokat használ. S ezt azért 
teszi, hogy amikor a gyermek, írás közben, a már meglévő képzeteit 
felújítja, ne kelljen a nyomtatott alakot írott alakká átváltoztatnia 
— ami annak a kis koponyának bizony elég nagy munkát ad — , h a 
nem mindjárt az írott alak jelenjék meg képzeletében. U. i. a tanfe l
ügyelő úr több jeles pedagógusra hivatkozva állítja, hogy amikor a 
gyermek dolgozatát írja, emlékezetében felidézi, mintegy lelki szemei
vel lá tja  a leírandó szót.

Mi a nyelvtani szedőfüzet egyik mellékletét, az alanyi igerago
zási táblázatot készítettük el. U. i. a III. és IV. osztály részére te r
vezett nyelvtani szedőfüzetbő], melyben a szófajták, képzők és ragok 
vannak elhelyezve, az ige — mint amelynél a legtöbb változás ész
lelhető — ki van véve és külön alanyi és tárgyas igeragozási táb lá
zatban van foglalva.

Az utasítás szerint kartonlapból kellene elkészíteni a szemléltető 
eszközt. Mi deszkából készítettük. H átránya: sokkal költségesebb és 
sokkal nagyobb helyet foglal el. Előnye: tartósabb és szemléltetőbb.

Ez után következett az igeragozás gyakorlati bemutatása a szedő
táblán, Jelentő  mód: jelen és múlt idő. Felszólaló mód. Óhajtó mód.

Kedves Kartársak! Most, miután már láttuk a segédeszközt gya
korlatban is, azt kérdezhetné valaki: 1. Könnyít-e tanító és tanuló 
m unkáján?. 2. Szeretettel foglalkozik-e vele a gyermek? 3. Nagyobb 
eredmény érhető-e el vele, mint az eddigi módszerrel?

Az első kérdésre nem is kell felelnem. Láttuk, hogy a legnehe
zebb igeragozási példákat is cselekvőleg, mintegy játszva m utatja  be 
a tanító, illetve sa já t  maga csinálja és egyben tanulja  is a gyermek.

Második nagy előnye, hogy a gyermekek szeretettel foglalkoznak 
vele. Nemrég készítettük el a szemléltető eszközt. Összesen két óránk 
volt még csak. Az első óra elején kissé húzódoztak tőle a gyermekek. 
Nem igazodtak el ra jta . Az óra vége felé azonban már többen jelent
keztek, hogy ők jöhessenek ki a szedőtáblához A második órán már 
gyöngébbek is jelentkeztek. A  második óra után történt egy nagyon 
érdekes eset. Amint bemegyek az osztályba, az egyik kislány szó
lásra jelentkezik. Nagy örömmel újságolja, hogy Páli Etelnek van 
szedőtáblája. Először nem tudtam miről van szó. Kérdezősködésemre 
azután előhúz a kislány táskájából egy régi, támasztható naptár  há
tulját, primitiv módon, bicskával faragott lécekkel hat mezőnyre osztva 
és egy dobozt szintén ily módon rekeszekre osztva. Amikor a kis
lányt megdicsértem, többen is jelentkeztek, hogy ők is akartak  esi-
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nálni, de nem sikerült. Sőt tegnap a rra  kértek, hogy szerezzek nekik 
színes kartünlapot, mert épp olyanra szeretnék csinálni, mint az ere
deti. E rre  m egállapodtunk abban, hogy a legközelebbi kézimunka 
órán elkészítjük a kis szedöíüzeteket.

A zt hiszem, ez a néhány egyszerű kis szedőtábla és e nagy é r 
deklődés a legfényesebb bizonyítéka annak, hegy a gyermek meg
szerette a szedőfüzetet és a szedőtáblát. S ezzel az eddig legkevésbé 
kedvelt helyesírási órát.

Végül az eredm ényre vonatkozólag legyen szabad bemutatnom 
48 gyermek egyszerű kis dolgozatát. (Iskolámban jelenleg 72 tanuló 
van s jut idő a szedötáblával való foglalkozásra.) Tulajdonképen 
két óránk volt csak, A  jelentő mód jelen idejét tanultuk. Itt külö
nösképen az egyes szám második személyének az ,,sz“ ragjára  kell 
ügyelni. A  következőő kis dolgozatot írtuk díktálás után: tudsz, látsz, 
adsz, nevetsz, futsz, Pista kenyeret metsz, Kari elmehetsz, egy pengőt 
kapsz, amit akarsz, azt vehetsz. (Erősen, kiejtés szerint diktáltam: 
tucc, lácc, stb.)

A  IV. osztályban jelen volt 21 gyermek. (U. i. tekintettel arra, 
hegy most vezettük be a segédeszközt, a III. és IV. osztályt az első 
órákon összevontam.) A  21 gyermek közül 20 leírta teljesen hiba 
nélkül. (Más hibát sem ejtett.) Egy gyermek csinált egy hibát, A  
,,tudsz“ igét így írta: ,,tutsz“ . Az igetörzs véghangját rosszul írta, de 
az ,,sz“-et kiíírta.

A  III. osztályban jelen volt 27 gyermek. 12 gyermek leírta te l
jesen hiba nélkül. 11 ejte tt  egy hibát (ugyanazt, amit az egy gyermek 
a IV. osztályban). Egy gyermek öt, egy hét, egy nyolc és egy kilenc 
hibával írta le dolgozatát. Ezek közül amelyik öt, nyolc és kilenc hi
bát ejtett, az ,,sz“ -et mindegyik kiírta, ellenben elhagyta az igetörzs 
véghangját (túsz, lász).

A  48 gyermek közül egyetlenegy akadt, aki a hibás szavakat ki
ejtés szerint ír ta  (tucc, lácc), A  néhány gyermek, aki több hibával 
írta dolgozatát, különben is nagyon gyenge tanuló.

Kedves K artársak! A zokat a kísérleteket, segédeszközöket, ame
lyek úgy a tanító, mint a tanuló m unkájá t igyekeznek megkönnyíteni 
s ugyanakkor az eredm ényt fokozzák, nekünk — tanítóknak — sze
retettel kell fogadnunk és pártfogolnunk kell.

Az előbb' említett szemléltető eszköz is ezt a célt szolgálja. S 
vele az el is érhető. A zért  annak elkészítését és bevezetését minden 
kar tá rsam nak  szeretettel ajánlom. S z a k o l y  D e z s ő .
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Nyelvi magyarázat a III. osztályban.
A kérdőmondat.

Közli : Kuszák István, győri ev. tanító.
I. E l ő k é s z í t é s .  Kapcsoló ismétlés: A z  értesítő mondat.  

Gyermekek! Ma én még nem voltam az utcán, de nagyon szeretném 
tudni, hogy mi újság a városban? Értesítsetek engem arról, amit is
kolába jövet láttatok, hallottatok! (A gyermekek elmondják meg
figyeléseiket, élményeiket. Beszédükben értesítő mondatokat használ
nak s egyben gyakorolják a szóbeli fogalmazást is. Pl.: A  Kossuth- 
utcán egy biciklist láttam. A  református templomnál hirtelen kanya
rodott. A  kerék elcsúszott, mert nedves volt az aszfalt. Az ember 
leesett és sáros lett a ruhája, stb.) A  szépen mesélőket megdicsérem. 
Megállapítottam, hogy értesítő mondatokat használtak.

Áthajtás. Ernő azt mondta, hogy a biciklis embernek sáros lett a 
ruhája. Vájjon mit kérdezhettek tőle az ismerősei, mikor meglátták 
a sáros ruhát? (Miért sáros a ruhá ja?  Hogyan történt a baleset? Nem 
ütötte meg nagyon magát?) Úgy bizony! Látjátok, gyermekek, a mi 
édes magyar nyelvünkkel nemcsak értesíteni, meg jelenteni lehet. — 
(Hanem kérdezni is — mondják ők.)

Célkitűzés. Ti is tudtok kérdezni? M ajd  meglátom! Próbáljuk
meg!

II. T á r g y a 1 á s. a) A  példamcndatok összegyűjtése. Hoztam 
nektek valamit. (Egy kis dobozt mutatok, amelybe előzőleg egy kis 
cserkész kaucsukból készült figuráját tettem. A  gyermekek kérdezős
ködnek és közben kórusban kérik, hogy mutassam meg azt, ami benne 
van. — Pia kérdeztek — mondom — , akkor megtudhattok mindent, 
amit akartok, mert én felelek a kérdésekre, A  kérdéseket és felelete
ket párbeszédes a lakban a táblára  írom. Ha közben a gyermekek ki- 

■ fogynának a kérdésekből, egy-egy megjegyzéssel ösztönzöm őket a
további kérdezősködésre. Pl.: Úgy látom, hogy a felszerelésére nem 
vagytok kiváncsiak.) A  tábla képe kb. ez lesz:

— Mit hozott a tanító bácsi?
— Egy dobozt.
— Mi van benne?
— Egy pufitos kis cserkész.
— Mekkora?
— Tizenkét centiméter magas.
— Hol vette a tanító bácsi?
— Egy cserkésztől kaptam.
— Milyen a ruhá ja?
— Zöld. Igazi cserkészruha.
— K alap ja  is van?
— Van bizony. Nagyszélű cserkészkalapja van,
—  Mit csinál a dobozban az a kis cserkész?
— Áll egyenesen és tiszteleg,
— Hogyan tiszteleg?
— A zt mondja:. ,,Jó m unkát.“ stb.
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Gyermekeim ekkor már türelmetlenül kérdik, hogy: ,,Mikor mu
ta t ja  meg a tanító bácsi?“ — Most, nézzétek! — mondom és mutatom. 
Egy ideig érdeklődéssel szemlélik a kis játékot, m ajd  újabb kérdése
ket tesznek fel. Ezekre is felelek. (Mint a fentiek, ezek sem lesz
nek szépen kicírkalmazott és szabályos nyelvi formába gyúrt mon
datok, hanem olyanok, amelyeket a mindennapi életben használunk 
és amilyeneket a gyermek az életben hallani szokott. Az új tanterv 
óta nincs külön iskolai nyelv.)

b) A  kérdőmondat, kérdőjel. Olvasd az első mondatot, Laci! (— ) 
Ki kérdezte ezt? (— ) M iért kérdeztétek? (Mert meg akartuk tudni, 
hegy mit hozott a tanító bácsi.) H át te mit akartá l megtudni, Karcsi? 
Melyik m ondatta l kérdezted  meg? (— ) Milyen mondat lehet az, ame
lyikkel kérdezünk? (Kérdőmondat.) Olvasd el a feleleteket. Ezek 
is kérdőm ondatok? (Ezek értesítő mondatok.) Mi van az értesítő mon
dat végén? (Pont.) H á f a  kérdőm ondat végén? (Kérdőjel.) Mit mond 
a pont? (Állj meg.) H át a kérdőjel mit mondhat? (Kiváncsian ké r
dez!)

c) A  hangsúly. Olvasd a kérdőmondatokat, Béla! Jól olvasta? 
Kiváncsian kérdezett?  (A gyermekek megteszik észrevételeiket.) A  
m ondatnak melyik részét m ondta  hangosabban? (— ) M ondd te is 
úgy, (— ) Jól hangsúlyozott? Figyeljétek meg, hogy én most jól hang
súlyozok-e? Néhány m ondatot mondok hangsúlyozás nélkül. A  gyer
mek észreveszi a kérdőhang hiányát és kijavítja. M ajd  megkérde
zem, hogy jó volna-e, ha mindig így (hangsúly nélkül) kérdezném 
őket? (,,Nem, mert akkor nem is tudnánk  sokszor, hogy a tanító b á 
csi kérdez. A zt hinnénk, hogy csak úgy mond valamit“ — szól egy 
gyermek.) Látjátok, azért kell helyesen hangsúlyozni nektek is, hogy 
megértsék a beszédeteket.

d) A  párbeszédes alak. Most már tudjuk, hogyha valamit meg 
akarunk tudni, akkor kérdőm ondatta l kérdezünk. A  kérdőm ondat 
után kérdője le t  teszünk. A zt is tudjuk, hogyan kell hangsúlyozni, ha 
azt akarjuk, hogy megértsék a beszédünket — foglalom össze az ed 
digieket. —  De miért vannak itt ezek a kis vonalak? (A kérdés és 
felelet előtt lévő gondolatjeleket mutatom.) Tanuljuk  meg most ezt! 
— tűzöm ki a részletcélt. Elsősorban is azt állapíttatom meg a gyér- ' 
mekekkel, hogy az, amit a táb lára  írtunk, beszélgetés. Ketten beszél
gettünk (a gyermekek meg én). Ezt írtuk le, azért az páros beszéd, 
vagy röviden párbeszéd. — M utasd meg az első feleletet! Melyik a 
második kérdés?  (A gyermek mutatja.) Hogyan ta lá l tad  meg ilyen 
ham ar?  (Kiszámítottam.) Mi m uta tta  meg, hogy hol kezdődik az első 
kérdés?  (Ez a kis vonal.) Igen, ezek m uta tják  meg azt is, hogy egy
szer ti beszéltek, másszor meg én. így sokkal könnyebben lehet ol
vasni is. A  párbeszédet  ezután ti is mindig így írjátok. (A fogalma
zásnál ezentúl a párbeszédes alakot többször alkalmazzuk.)

e) Dramatizálás. O lyan hangon feleltem én, mint amilyen han 
gon ti kérdezte tek?  (— ) Ki tudná utánozni az én beszédemet? (— ) 
Jó, há t akkor most te lész a tanító bácsi! Gyuri kérdezzen! (A táb 
lá ra  írt m ondatokat olvassák.) Most Pali egyedül olvassa a kérdé-
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■seket és a feleleteket is! Figyeljétek meg, hogy ő tud-e különbséget 
fenni a kérdés hangja, meg a felelet hangja  között! Ezután egy — 
már ismert — párbeszédet dramatizáltatok. PL: — Hol voltál, cicus- 
kám? — A kamrában, Iluskám. stb.

f) A  kérdőmondat, mint az érzelem kifejezője és az illedelmes  
kérdés.  Hol laktok ti, Géza? (— ) M erre mész haza, édes kis fiam? 
(— ) Melyik kérdés tetszett ezek közül nektek? (A második.] Miért? 
(Mert ez olyan kedves.) Kinek szoktunk ilyen kedves kérdést fel
tenni? (Annak, akit szeretünk.) Ezzel gondolatot adtam  a gyermek
nek arra, hogyan fejezheti ki érzéseit kérdés formában. M indjárt hasz
náltam is a kérdésnék ezt a fa jtá já t .  (Hogyan kérdezed meg — ha 
hazamész — a kis testvéredtől, hogy mit csinált délelőtt? (Mit csi
náltál ma délelőtt, édes Bandikám?)

Egyszer egy gyermeket láttam — mondom. Az udvaron játszott. 
Hallotta, hogy édesanyja  szólt neki a konyhaajtóból, de azt nem ér
tette meg, hogy mit mondott és így kérdezte meg: „Mi a z ? “ Illedel
mes gyermek volt ez? (— ) Te hogyan kérdezted volna meg? (Édes 
anyukám, mit tetszett mondani?)

III. B e  g y a k o r l á s .  1. Az illedelmes kérdés leírása. 2. Mit 
kérdezünk az utcán? 3. Az iskolában? 4. Melyik az a játék, amelyik
ben sokat kell kérdezni? (Eljátszás. Pl.: Ludas játék.)

Csendes foglalkozás. Találós kérdések a felelettel, párbeszédes 
formában. (Vagy: A rany  J.: ,,Az Úr gondot visel“ című költeményé
nek emlékezetből való leírása.)

Kesergő.
A mai életet formásító ,,én“ telve van önzéssel, telve van kapzsi- 

sággal. Ma az élet lüktetésében mindenki csak kapni szeretne, adni 
senkisem,

A szeretet letört darab ja  a mai életnek. Embersirások, a nyomor 
kiáltásai elvesznek a végtelen világűrben; ma csak a fizika ismer é r 
zékeny felvevő készülékeket, de a sziveknek nincsen rádiójuk . . .

És ebben az énes világban itt állunk mi tanítók, a kinevetett idea
lizmusunkkal; mi, a  kultúra  kubikusai.

Csoda-e, ha elszaladnak mellettünk? Csoda-e, ha fontosabb a 
közvéleményben a Pestre  érkezett száz hotelportás iránt felkelteni a 
figyelmet, mint azok iránt, akik a magyar jövendőt készítik elő?

Csoda-e, ha a tanító a maga tudásával, tapasztaltságával, é le tre
valóságával háttérbe szőrül olyanoktól, akikre az apákról m aradt a 
vagyon, mint szamárra a fül, s arról lehet leginkább felismerni őket, 
hogy az örök sötétség a bará tjuk?  H a pedig nem az örökség kavarja  
ki őket a társadalom  krémjévé, akkor ügyes kofálkodással híztak 
gazdagra.

A kesergő töprengésben csak az a szomorú vigasztaló, hogy nem
csak velünk tanítókkal van ez így, hanem mindazokkal, akiknek fog
lalkozásukban valami köze van a lélek jóságsugarához.
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A  mi becsületes kopottságunk ebben a világban ,,sárga folt“ , s 
ma már nem az ész a fontos, de a pénz, a bankó.

Hogy is m ondja  a ,,Süt a n a p “-ban a tanító:
,.Keveredünk, mint a föld. Ami alul volt, az felülre kerül.“ 
Bizony, a sors ekéje túlságos mélyen szántott belénk. Mi nagyon 

alúlra kerültünk, de felülre túlságos sok vad föld került.
Páter Jenő.

Vegyes közlemények.
Egy tanító ünneplése. Október hó 20-án nagy ünnepe volt a 

szentesi evangélikus egyháznak. Huszák József tanítót ünnepelte az 
egyháza, tanítványainak, tisztelőinek és barátainak egész serege azon 
alkalomból, hogy egy negyedszázad óta lelkes m unkása az Úr szőlő
jének, az egyház veteményes kertjének. A  jubileumára Raffay Sán
dor dr. bányakerületí püspök igazgatóvá nevezte ki Huszák Józsefet, 
aki amellett, hogy mintaszerű kötelességteljesítéssel e llá tja  iskolai 
teendőit és neveli jó hazafiakká, becsületes polgárokká az évjáratok 
hosszú sorát, részt kér m agának a tanoncok nem kevésbé fontos ne
velési munkájából —  évek óta az ottani tanonciskolák igazgatója — , 
de buzgó tagja  a filharmonikus zenekarnak és különösen nagy érde
meket szerzett m agának a Kultúregyesület énekkarának megszerve
zésével és az Ipa rosda lá rda  vezetésével. — Megmozdította és a 
kultúra  szolgálatába állította  a szentesi társadalom  minden rétegét. 
A  dalon a zenén keresztül megnyert olyan tömegeket is a társadalm i 
m unkának és a kultúrának, mely tömegek eddig távol állottak ettől. 
—- Az egyházközség Huszák Józsefet igazgatóvá kinevező püspöki le
irat á tnyújtása  alkalmából tar to tt  ünnepélye délelőtt 9 órakor isten- 
tisztelettel kezdődött, amelyen Brózik Károly alesperes prédikált. I s 
tentisztelet után a templomban díszközgyűlés volt, amelynek kereté
ben Saguly János esperes elismerő és buzdító szavak kíséretében á t 
ad ta  a püspök dekrétumát. Az ünnepeltet elsőnek Botyánszki János 
helyi lelkész üdvözölte az egyházközség nevében, azután Uhrin Károly 
békéscsabai igazgató-tanító, a bányakerületi, Országh József szegedi 
igazgató-tanító a csanád-csongrádi és Laczó Endre békéscsabai tanító 
az arad-békési egyhm. tanítóegyesület nevében. Déli 1 órakor a ka 
szinóban százterítékes közebéd veit, amelyen számos, Huszák József 
érdemeit méltató pohárköszöntő hangzott el.

Váth János és a Balatoni Szövetség.
A magyar írók közül V á t h  János az, aki legtöbbet foglalkozott 

a Balatonnal, aki tollával ennek a csodálatos víznek és vidéknek nem
csak szépségét festi színes rajzaiban, hanem annak misztikus világá
ról, parti  lakóinak, halászainak életéről is megható és gyönyörű re-
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gényeket ír a maga sajátos nyelvén. Témáit szinte kivétel nélkül a 
Balaton szolgáltatja. Ezt a munkásságát Ó v á r i  Ferenc dr. felső
házi tag elnöklete alatt  működő Balatoni Szövetség azzal honorálja, 
hogy tíz kötetben k iadja  Váth János regényeit és elbeszéléseit. —  
Szinte egy időben bontogatta szárnyait Váth János költészete a B a
latoni Szövetség megalakulásával; ezt a közös emléket óhajtja  egy
ben megörökíteni a Balatoni Szövetség Váth János műveinek a ki
adásával, A  művek legnagyobb része könyvalakban a harmadik ki
adást érte meg, más része folyóiratok hasábjain látott napvilágot. 
Egyikét-másikát lefordították német, olasz, finn, lengyel és román 
nyelvre. Vannak olyanok, amelyekről az irodalomtörténet is meg
emlékezett. Két kötet ezer és ezer példányban forog a népkönyvtárak 
révén az olvasni szerető ifjúság kezén. Az új kiadás összefoglalva: 
1600 oldalon, csinos kiállításban jelenik meg. Könyvárusi forgalomba 
nem kerül. Előfizetési ára  20 pengő lesz. Befizetésére a Balatoni 
Szövetség (Balatonfüred) 17.263. számú csekklapja  szolgál. A  szö
vetség bérmentve küldi meg a műveket az előfizetőknek. — V á t h  
János bőségesen rászolgált arra, hogy műveit a Balaton hívei minél 
többen megszerezzék, (b. v.)

Elegia az elorozott Fertő-taváról.
Mo t t ó :  ..Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező 

szerencse ismét visszahozhatják; de amiről a 
nemzet önmaga lemondott, annak visszaszerzése 
mindig nehéz és kétséges ( Deák Fe r e n c . )

Abból az alkalomból, hogy a kies Balaton partján, Révfülöpön, 
az 1928. év nyarán megnyilt üdülőházunk fedele alatt, m indjárt a 
megnyitás évében, néhány kellemes hetet töltöttem, mint a Balaton 
régi rajongója, e becses lapok hasábjain igénytelen toliammal dithy- 
rarnbuszt zengedeztem a bűvös tóról és vidékéről, egyben pedig 
Teremtő jóságát hangoztattam, hogy ezt a fenségesen szép vizet ne
künk, magyaroknak ajándékozta.

Most elégiát írok a Balatonnak édes testvéréről, a szintén ked 
ves Fertő tóról, amelynek nagyobb és értékesebb részét, minden igaz 
magyar mélységes fájdalmára, tudvalevőleg elorozta tőlünk a fene
ketlen kapzsiság. Fájdalm unkat növeli, hogy nem is az úgynevezett 
utódállamok egyikének, hanem a világháborúban velünk együtt küzdő 
,,ba j tá rsunknak“ osztották azt ki háborús zsákmányul. Szomorú és 
megdöbbentő, hogy az ,.osztrák sógor“ azt elfogadta; holott az étikai 
felfogás azt diktálta volna, hogy a koncot visszautasítsa. Dehát, ilyen 
a lénye!

Hát a trianoni kegyetlen ítélet csúfosan megcsonkította a mi ezer 
éves szép hazánk földjét; az ,,Isten k a lap ja“ bokrétájának virágait



331

lenyirbálták, csak a szárát hagyták meg nekünk; de nem hiszem, hogy 
azért volna egyetlen magyar a csonka haza határán  innen és túl, aki 
elhinné, hogy legyőzőitek vagyunk. Ezt az ítéletet csak tűrjük, de 
feledni nem tudjuk; tiltakozunk ellene, amíg egy magyar él e földön. 
Megrabclták azt, ami mind a mienk, az örök Istentől megszabott szent 
jogon, amit semmiféle erőszakos törvény meg nem változtathat. A  
világ hatezer éves történelmében nem találunk ahhoz hasonló gaz
tettet, amínőt ra j tunk  elkövettek. Nemcsak a földet, annak ékességeit 
rabolták el tőlünk, hanem az emberi közösségből is kizártak és ki
tagadtak bennünket. — Hol van a te földed, melyet kebledre ölelsz 
a lelked szeretetével és büszkeségével — édes magyarom . . ,

Hol van a mi szépséges Dunántúlunknak másik értékes gyöngye: 
a kedves Fertő-tó?  . . .  A  természetellenesen megvont igaztalan h a tá 
ron átszáll az idegen tu lajdonban ju tta to tt  víz lehellete, az elszakí
tott magyar testvérek siramaítól kísérve.

Megérted-e, hogy mit üzen az elorozott víz, az elszakított föld 
s az idegen járom alatt nyögő magyar testvérek sóhaja az itthon- 
lévőknek? . . .

Ma a Fertővel való foglalkozás mintha kissé időszerűtlen lenne. 
Én azonban úgy érzem, hogy elrabolt kincseinkre éppen borzalmas, 
megcsonkításunk tereli rá  figyelmünket; — hisz a béna hős többet 
gondol karjaira, mint az épkézláb ember,

A  minap M e n t e s  M i h á l y n a k ,  a Fertő  p a r t ján  született papköltő
nek „F e r tő “ címet viselő, izzó lelkesedéssel megírt verskötete jutott 
kezembe. Ennek „Búcsúzás a F e r tő tő l“ felírású, irredenta  költeménye 
megragadta figyelmemet és a r ra  ösztönzött, hogy én is foglalkozzam 
a Fertővel, s mint a z z a l  k ö z e l e b b r ő l  i s m e r ő s  és természetbarát és mint 
„hona á l lapo tán“ búslakodó magyar, búcsúzzam én is, bár csak p ró
zában, a mi kedves Dunántúlunknak eme tőlünk elorozott kincsétől, 
amelyhez a szeretet külön meghittebb vonzalma fűz engemet; — b ú 
csúzzam attól a misztikus vizi világtól, amelynek végtelennek tetsző 
zscmbékcs téréi, suttogó nádtengerei, varázslatosan csillogó víztükre, 
ahányszor csak megfordultam két vármegyétől övezett partja in  s 
ahányszor csak végígsiklcttam víztükrén, annyiszor ámulatba ejtettek 
a nagy természet eme csodás alkotásán elmélyedni tudó leíkemet. 
Mindannyiszor nagy Petőfinknek, a természetet dicsőítő szavai öt- 
löttek eszembe: „Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, annál 
többet, annál szebbet mondasz.

Búcsúzom attól a szép víztől, amely mellett azelőtt közömbösen 
ha lad tunk  el, vagy alig vettünk róla tudomást, ma azonban gyengéd, 
aggódó szeretettel gondolunk rá s foglalkozunk vele, mint ahogy el
válás u tán  is becézve szoktunk foglalkozni azokkal a kedveseinkkel, 
akik nagy időre, tán a viszontlátás reménye nélkül hagytak el ben 
nünket.

Én természetesen csak prózában búcsúzom és pedig főképen azon 
célból, hogy róla innét-cnnét összegyűjtött feljegyzések alap ján  be
mutassam a nem ismerők előtt annak fotográfiáját, hogy megismer-
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7ék, vájjon milyen is az a Fertő  és vájjon mi is az, amit vele el
vesztettünk.

Ennek a búcsúzásnak egyben az is lenne még a célja, hogy a 
visszacsatolás reményét ébresszem a megszomorcdott magyar lelkek
ben, hogy tudniillik nem vesztettük el végképen sem a Fertőt, sem 
Nyugatmagyarországct, sem a többi elszakított országrészt; mert hisz 
,,az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akara t  hiába scrvadozzanak 
egy átcksúly a la t t“ . Kell tehát, hogy lelkűnkben minél mélyebben 
verjen  gyökeret az az elszánt törekvés, hogy elrabolt kincseinket 
előbb-utóbb, de visszaszerezzük természetes részeikhez, hogy így az 
integer Magyarországot visszaállítsuk. Ezt a hitet erősíteni minden 
módon hazafias fe ladatnak kell ismernünk. Keresnünk kell az a lka l
mat, amellyel összeköthetjük a nemzeti érzés ápolását s felejteni nem 
tudó és nem akaró lelkünk háborgó kitörését. Élesztgetnünk kell a 
reményt, hogy: nincs még veszve minden az ég alatt; mert: jaj an
nak, jaj annak, akinek kihalt a remény szívéből. Szegény megcson
kított Magyarországnak integritásáért való szent küzdelmünket pedig 
soha jobban nem szolgálhatjuk, mint akkor, ha minduntalan emléke
zetbe hozzuk azoknak a kincseknek értékét, amelyekkel győzőink ke
gyetlensége folytán szegényebbek lettünk s amelyek nélkül nem is 
élhetünk, nem is számítunk a többi nemzetek között.

Lássuk most már, hogy mi is az a Fertő  és mivel károsodtunk 
meg annak gyalázatosán erőszakos elszakításával?

Hogy a Fertő egész víztükrét áttekinthessük, ezt bizonyos m a
gaslatról tehetjük. A  Fertő  pa r t ján  ilyen magaslat több is van. E l
vezetem a nyájas olvasót Nezsider  ősi városkába, amely úgyszólván 
a tó par t ján  épülvén, teljesen a Fertő  vizivilágába esik. Ha a városka 
fölötti magaslatra felmegyünk s az ú. n. Tábor-romoktól" a helység 
irányában hordozzuk tekintetünket, elibénk tárul a Fertő a maga nagy 
víztükrével, amelynek látása lehetetlen, lcgy közönyösen hagyja a 
szemlélő lelkét. Különösen elragadó lá tványt nyújt ez a miniatűr- 
tenger, ha napfelkeltekor, vagy napnyugtakor já ra tjuk  végig szemein
ket csillogó víztükrén. A  kelő nap sugarai benne mosakodnak és lán 
goló fényben ragyog az egész vízfelület, ha a nyugovóra térő nap a 
távoli Alpesek ormairól tükrébe mégegyszer visszanéz.

A Fertő Moson és Sopron vármegyék között, amannak nyugati, 
emennek keleti közös határán  félhold a lakjában terül el Összes ki
terjedése közel hat négyzetmérföld. Vize csendes időben tiszta, ké 
kes; ha hullámzik: szürkéssárga. íze savas, mivel konyhasót ta r ta l 
maz. M edrének ta la ja  a nyugati széleken agyagos; a medence belső 
részein iszapos; a keleti széleken kavicsos homok. Szélein te r jede l
mes nádasok vannak. A  kiszáradt nádasok helyén zsombékos rétek, 
legelők és több helyen szántóföldek terülnek el.

Északi és nyugati oldalán nagy részben szőlővel beültetett, a la 
csony hegység környezi; déli és keleti par tja i  lapályosak, csak N e 
zsider  és Védeny  között van magasabb és meredekebb szegélyzete.
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Kitűnő bortermő helyek: Védeny, Gálos, Nyúlás, Sásony, B arátfalu  és 
Rüszt. A  Ruszton szűrt bor, a ruszti aszú, az európai piacon is h ír 
névnek örvend.

A  Fertő  vízét — eltekintve a Rába koronkénti áradásaitól — 
csak a Lajta-hegységben és Sásony helységen átfolyó csekélyvízű p a 
tak, továbbá a Vulka és a Rákos csermelyek táplálják,

A  Fertő tava a hatvanas években rohamos apadásnak indult és 
csodálatos tüneményképen majdnem  egészen kiszáradt. Később is
mét megtelt a medre, bár sokkal kisebb mennyiségben, mint azelőtt. 
Egy alkalommal újból kiszáradt jó sok időre. Ekkor népes községek 
tám adtak medre helyén; m ajd  amikor hirtelen ú jra  megtelt vízzel, 
ezek a népes községek mind elpusztultak az áradás folytán. A  fertő
széplaki templom tornyában egy kétmázsás harang van, amelyről azt 
állítják, hegy a Fertőben találták. Nyilván az elpusztult községek 
egyikének temploma tornyából került a tó fenekére.

Néhány évtizeddel ezelőtt szintén leapadt a Fertő  úgyannyira, 
hogy az eszterházai hercegi uradalom  akkori nagybérlője, a később 
báróv'tott S ó l y m o s s y  L á s z l ó  egész majorckait ép ítte te tt  a kiapadt 
helyekre és óriási területeket művelés alá fogott. Ezzel vetette meg 
Sólymossy tudvalevőleg az ő híres nábobságának alapját.

Érdekes, hogy a Fertő  édestestvéréről, a Balatonról nincs olyan 
feljegyzés, amelyből azt olvashatnánk, hogy valamikor a Balaton is 
űzött volna ilyen szeszélyes játékot. A  Fertő  ma megint apadóban 
van és pedig a magyar oldalon, — sajnos — nagy anyagi há trányára  
a parti lakóknak, akiket lé tfenntartásukban érint a tó apadása, meg
fosztván egyik fő jövedelmi forrásuktól: a halászattól és nádaratástó l,

*

Hogy hcl lelhetők fel a Fertő vára tlan  k iszáradásának alapokai? 
Erre a kérdésre  illetékes tüdősek adhatnának  szakszerű feleletet.

A  Fertővel kapcsolatban be kell mutatnom annak kiegészítő ré
szét, a Moson, Sopron és Győr vármegyék közt elterülő H a n s á g - m o -  
c s a r a t , amely Magyarország ingoványaí közt kétségkívül az első h e 
lyen áll. (A Hanságot a parti  lakók „H ánynák“ nevezik. Gondolj, 
nyájas  olvasó, a H á n y  I s t ó k r a ,  a Hanságból kihalászott viziemberre.)

Ebből a misztikus párába burkolt mocsárvílágból szintén elenyé
sző csekély részt mondhatunk ma magunkénak. A  Hanság összes te
rülete a legújabb táborkari felvételek szerint 62.000 hold volt. Ma 
már kevesebb, mert a szoros értelemben vett Hanság, azaz a nád, sás 
és egyéb vízinövényeket termő fel- és allápterületnek határai a bekö
vetkezett kiszáradás folytán mindinkább összeszorulnak és szélei ész
revétlenül olvadnak össze a szomszédos gyep, rét és szántóföldekkel.

Aki sa já t  szemével nem lá tta  még messzeterjedő méreteit, nem 
is tud m agának fogalmat alkotni annak mivoltáról.

Hajdan — Breítenlohner J, dr. szerint — az egész Hanság meg
közelíthetetlen mocsár lehetett, mely négy, egymástól fizikai hatá
rokkal is elkülönített területrészből állott; ezek: s á r r é t ,  n á d a s ,  z s o m -  
b é k  és l á p .  Láp elnevezés alatt közönségesen sekély, mocsaras, kákás
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területet értenek a partvidéki lakók. De lápnak nevezik azokat az 
,,úszó szigeteket“ is, melyek úgy képződnek, hogy növénygyökerek, 
fadarabok összetorlódnak, azokat a hinár átfonja és a rá juk  hulló 
növénymagvakból gazdag növényzet tám ad rajtuk. Az említett te rü 
letrészek most már legnagyobbrészt összeolvadnak. Több helyen még 
most is apró tavakra bukkan a szemlélő, egyes víztükrök csillognak a 
végtelenbe nyúló nyirkos síkságon. A  Rába-fclyó szabályozása, a ke- 
resztül-kasul húzott csatornák, az ingoványos réteknek gazdasági ki
használása teljesen megváltoztatta a mocsárvilág életét.

A  Hanság vízmennyisége, éppen úgy, mint a Fertőé, időszaki 
változásokat mutat; egyszercsak elkezd apadni, összébb-összébb hú
zódik, máskor megint víz himbálódzik a rétek, zsombékok fölött.

Gazdasági szempontból nagy fontossága van a Hanságnak. Egyik 
legérdekesebb terméke: a h í r fa ,  melyet gépek fűtésére használnak. A  
mcscnvármegyei Lehndorf-puszta hatá rában  ta lá ltak  eddig legjobb 
minőségű turfát. A  turfa, máskép t ő z e g ,  tudvalévőleg a legfiatalabb 
képződésű ásványi szén, mely rendesen mocsarak fenekén képződik 
a víz alá került vizinövénvfélék, mohok elkorhadása, elszsnesedése 
folytán.

A Hanságon is egyre jobban felfedezhető a munkás emberi kéz 
nyoma. Ahol félszázad előtt még nádrengeteg hajlongott, ott most 
szántóföldek, rétek és legelők terülnek el. És a kövér föld dúsan te
rem; a repcetáblák egész repceerdőt alkotnak. A  réteken, legelőkön 
olyan fű nő, hogy félve mer beleharapni a jószág.

A Hanság és a Fertő lecsapolásával úgy a múltban, mint ú jab 
ban is, többször foglalkoztak. Nemrégen a Rábca szabályozásával 
együtt ismét felszínre került a lecsapolás kérdése. Ha valamikor si
kerül a terv, a jövő korok emberei m ár csak könyvekből fogják ol
vasni, hogy az ő szántóföldjük felett valaha tó vize hullámzott.

Hosszas szárazságban vigyázatlanság, vagy gyújtogatás következ
tében előfordulnak a h a n y é g é s é k ,  amikor néha óriási területek á lla
nak hónapokig lángban, rémületet keltve a szemlélőben. Az idei ősz 
elején is volt ilyen hanyégés, amely teljesen leperzselte a rengeteg 
területen nőtt nádtengert, a parti  lakók ezreit károsítván meg, olya
nokat is, akiknek a nádara tás  biztosította úgyszólván megélhetésüket,

A  Fertő vizivilágában gyékény is sok terem, melyből házi iparcik
keket készítenek. A  gyékényekkel nemcsak házalókereskedelmet, ha
nem exportkereskedést is űznek az azokat gyártók.

Az ember az első tekintetre azt gondolná, hogy a Hanságban fa 
egyáltalán nem díszlik. Pedig nem így van. Különösen a mocsár h a 
tárain ta lálható szilárdabb ta la jon kisebb-nagyobb fanemek búján nő
nek. így például a Répcének a Hanságba való torkolatánál mintegy 
600 hold nagyságú é g e r f a e r d ő  t e r ü l  el. Tavasszal és sokszor nyáron 
á t  is víz borítja  itt a földeket. Ilyenkor megközelíthetlenek az erdők 
az ember számára. Én is jártam  itt úgy október elején, még 1876-ban. 
A  hercegi béruradalom  egy velem közeli nexusban állott vezető gaz
datisztjével mentem a kapuvári égererdőbe szarvasbőgést hallani egy 
holdvílágos estén. Vízben ugyan nem gázoltunk, de sok helyen át-
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hatolhatatlan bozót között vezetett a keskeny út. Imitt-amott egy-egy 
szálas tölgy- vagy szilfa tanúskodott még az egykor virágzó erdők
ről. Amint az ösvényen tovább-tovább haladtunk, kétoldalt ős fák 
csöngették lombjukat. Maga az erdő csupa világoszöld törzsű szálfa
rengeteg, ameddig csak a szem ellát; gyönyörű látvány volt, amint 
a fatörzsek félhomályban világítottak, mint az orgonasipok. (Zárójel
ben említem meg, hogy szarvasbőgést is hallottam, sőt egy fejedelmi 
bikát is láttam a halálos némaságban; de ennek, a vérbeli vadászt is 
eksztázisba ejtő élvezetnek leírása nem tartozik leírásom keretébe.)

Magától értetődik, hogy a szárnyasvilág is r itka példányokban 
és nagy csapatokban tanyázik a mocsaras területen. A  csörgőruca, a 
búbos búvár, a nevető sirály, a bíborszínű dobosgém állandó vendé
gek itt. Úgy hallottam, néha gödények is láthatók, de csak rövid ideig. 
A  hatvanas években énekes hattyút is lőttek. Eső után  pedig meg
szólal az emberi hangot utánzó darú. A  bajnok bibicek és még sok- 
sck fa jtá ja  a kevésbé ismert vizi szárnyasoknak szintén nagy csopor
tokban tanyázik a Hanság és a Fertő  mocsaras világában.

Aki e zsombékkal, nádbozóttal és különféle vizicserjékkel benőtt 
mocsaras vidéket nem látta, halvány  fogalma sem lehet, milyen az a 
vizivilág. Csöndje, lélekzetvétele, borús és derűs képe, gyér ligetei
nek, fűzeseinek és nádasainak méla susogása mintha mind a mesék 
titokzatos varázsát sugározná széjjel. Aki csak egyszer is látta, ott 
vibrál emlékezetében ennek a sajátságos világnak az e lfelejthetetlen 
képe,

A  lápon tekervényes u tak  kígyóznak keresztül-kasul. Idegennek 
az útirányokkal ismerős vezető nélkül veszedelmes a nádbozót és 
zscmbékrengetegbe behatolni, m ert az eltévedés veszélyének van k i
téve. Vezető nélkül napokig, sőt hetekig bolyonghat, mire a kivezető 
u tat megtalálja  — ha egyáltalán megtalálja! . . . Nem egy merész és 
meggondolatlan szerencsétlenül jártról beszélnek, aki, amikor a töm
kelegbe lépett, vette észre gyászos tévedését, étlen-szomjan elpusz
tulva. ‘Még a rucalesre járó partvidékí vadászok sem mennek be, ma
gukban, hanem van nekik Hany-ísmerő fuvarosuk, aki irányítja  ú t ju 
kat. Érdemes megemlíteni, hogy Mosonszentpéter,en, a Hanság tő- 
szomszédságában is él vagy élt egy magános Hany-ismerő ember, v a 
lami W einhandel nevezetű, aki rendes fuvarosa volt a szárnyas vadra  
vadászoknak. Nemcsak maga, hanem még a lovai is ismerték már a 
láp kacskaringós országútját. Ez az ember egész generációt nevelt a 
láp ismerőivé.

Nem kevésbé veszélyes, vezető nélkül a nyílt vizen csónakkirán
dulást tenni, különösen ott, ahol a tónak nádszigetes részei vannak. 
Ezeken a helyeken a víz i t t—ott gázolható is, azonban a fenekén mélyre 
te r jed  az iszap. H a  csónakelbillenés esetén a csónakázó a vízbe esik, 
még úszni tudónak is nehéz kivergődni, mert az iszapban elsűlyed s 
így mód és alkalom bőven kínálkozik a belefulladásra, miről a feljegy
zések rémséges eseteket említenek,

A sík Fer tőn  meg azért  veszedelmes a csónakázás, mert a szél 
többnyire h irte len  tám ad  a csalóka tavon és nagyhamar viharrá  erő-
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södve, iszonyú hullámokat ver, amely ham ar felborítja a sajkát, ha 
óvatos kéz forgatja is az evezőt. Nagyon természetes, hogy a lápon 
való gyalcgjárás is nagyon ingatag, tehát veszedelmes. A gyalogjárás 
kényelmetlen is, mert a „bolygó láb száz tövisre hág1’.

Valami sajátszerü és különös látványt nyújt a partró l nézve, mi
kor valaki a kiszáradt tavon mozog. Ugyanis minél messzebb halad 
befelé, annál nagyobbnak és magasabbnak látszik, olyannyira, hogy 
úgy tűnik fel, mintha egy magas pózna mozogna ott, víztől környezve 
minden oldalról. — De még meglepőbb egy másik szemcsaló tüne
mény, olyan fata mcrgana-féle, az ú. n, l é g t ü k r ö z ő d é s ,  amikor t. i. az 
átellenben fekvő helységek és tárgyak úgy látszanak, mintha vízben 
állanának, letükröződve.

íme, ez a Fertő a vele kapcsolatos Hansággal dióhéjba foglalva. 
A  mi kedves Dunántúlunknak ezt a csodálatos kincsét szakították el 
tőlünk trianoni „ jóbarátaink“ , akik kegyetlen és mélyen lealázó e ljá
rásukkal, fenhéjázó gőgjükben a büntetlent is büntetni akarták. De 
„hiszünk egy isteni örök igazságban“, amely azt súgja nekünk, hogy 
„bár megaláztattunk, de abban el nem veszünk“ .

Él még a jó Isten, él a magyarok Istene, aki idő múltán javunkra 
fogja fordítani azt a gonoszt, amelyet a gőgjükben elvakultak elle
nünk gondoltak. „Felsegíti a nyomorultakat; a gonoszokat földig meg
alázza.“

„Végezem immár nehéz búcsúzásom,
Megyek keményen, hogyha nem is könnyen.
— Síró kurucot a labanc ne lásson — ,
De ott a tó sarkán, csúful hagyott sáson 
Megállók halkan s — letörlöm a könnyem.
Istenhozzátok, síró, szürke nádak,
Csacska csobogó víz, hízelkedő szellő.
Vége a mesének, itt a gyászvalóság.
Gémek, tündérek, álmok, tavi rózsák,
Isten hozzátok . . . Isten hozzád, Fer tő !“

De:

Üzen a Fertő.

„Mintha moraját hallanám  rengő földnek:
A tó mélységei sóhajtva nyögnek.
A  víz felől susogó szellő támad:
A  Fertőben panaszkodnak a nádak.
A nagy csöndben zokogva azt susogják:
A  magyar Fertő  nem lesz soha osztrák.“

Benedek Vince.
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