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Szerkesztői üzenetek.
Hálásan vettem a sok jókívánságot. Ne vegyétek rossz néven, hogy külön- 

külön nem válaszolhatok, de fogadjátok ezen soraimat hasonló szeretettel, mint 
amilyennel én intézem hozzátok. Boldog volnék, ha az ujesztendő megadná nek
tek mindazt, amivel a meg nem siratott óév adóstok maradt. Boldog volnék, ha 
a lelketekre fojtogató ködként ereszkedő hangulat elmúlna és az anyagi gondok 
terhétől megszabadítana benneteket a ránk virradt újesztendő. Adja a minden
ható Isten, úgy legyen s akkor bizonyára fellángol megint elalvó mécsesként pis
lákoló ideálizmustok és ti megint csak magasztos hivatástoknak élhettek, mint 
azelőtt, boldogabb viszonyok közt.

Sz. S., Nyíregyháza. Ne gondolja Kedves Öcsém, hogy Önről meg
feledkeztem. Nem. A poémák, mint már jeleztem, sorra kerülnek, mert nemcsak 
tárgyuknál és tartalmuknál, hanem költői értéküknél fogva is beleillenek lapunk 
keretébe. — Aktuális kérdésekkel foglalkozó cikkeknek magától értetődő és ki 
nem kerülhető elsőbbségük van. Ezeket azért is kell sok esetben előbb közre
adnunk, mert elhalasztott közlésükkel már elveszítenék aktuálitásukat is. Ez oka 
a késedelemnek; minek szíves tudomásul vételét kérem.

B. V., Győr. Éppen kapuzáráskor érkezett. A lap már be volt tördelve. 
Ebből a számból tehát kimaradt érdekes és bizonyára helyeslést kiváltó cikked, 
— de a tél előreláthatóan még február havában is olyan lesz, hogy az érző 
szívekre appellálni, akkor sem lesz késő. Szeretettel köszöntlek.

G. E. H., Máj OS. A karácsonyi gyűlések egyik örvendetes eseményeként 
üdvözlöm a vezérkarba történt megválasztatásodat. Ebben a pozícióban még 
sokkal hatékonyabban szállhatsz síkra a tanítói érdekek védelmében. Sok sikert 
és minden jót kíván szerető bátyád.

H. I., Magam is sajnáltam, hogy a karácsonyi seregszemlén nem találkoz
hattunk. Makacs náthaláz gyötört, melytől még most sem szabadultam egészen. 
Azért nem mozdulhattam ki Sopronból. Majd legközelebb! A viszontlátásra!

*

A gazdasági helyzetre hivatkozva, nem lehet egyszerűen 
az egyetemes egyház határozatát megkerülni, vagy sutba 
dobni. Ha egy ilyen csekély tétel, mint folyóiratunk előfizetési 
díja billentené fel a büdzsé serpenyőjét; akkor már becsukhat
juk a boltot. Felkérjük azért a hátralékban levő iskola- 
fenntartókat, egyenlítsék ki mielőbb tartozásukat és ne kény
szerítsenek erélyesebb eszközök alkalmazására.

A rendes előfizetők pedig leköteleznek, ha a fél-, vagy 
egészévi díjat már most küldik be. Csekkszámlánk: 29.659.



Kedves Testvér, Pártay Tivadar.
Teljes megértéssel olvastam lapunk szerkesztőjéhez írt 

soraidat. Hidd el, ugyanazon keserűség és jogos felháborodás 
lakozik mindnyájunk szívében. Hitvány, haszontalan emberek 
volnánk, ha nem így volna Élhetetlen ember az, aki nem védel
mezi anyagi és erkölcsi javait. Kötelessége ez nemcsak önma
gáért, szükebb családjáért, hanem a nagy tanítói közösségért is.

Úgy látom, élénk figyelemmel kiséred ügyünkben tett min
den lépésünket. De egyben azt is látom, hogy nem vagy megelé
gedve módszerünkkel,  harcmodorunkkal Legalább erre következ
tetek több olyan kijelentésedből, mint amilyenek pl. „útszéli koldu
sokhoz méltó gerinctelen hang és koldulás... i ldomosság .. stb.“ 
Nem tudod azonban Kedves Pajtás te sem megmondani, hogy 
hát akkor tulajdonképpen mit is tegyünk és hogyan is járjunk 
el, hogy ügyünk diadala biztos legyen. Mert az a bizonyos felvi
lágosítás, amit pl. a napilapokra vonatkozólag mondasz, részben 
nedves és haszontalan puskapornak bizonyult. Elárulom neked 
azt, hogy már több Ízben írtam egy-egy részletesebb cikket a 
tekintélyesebb napilapoknak és ití-ott közölték is, de alaposan 
megkurtítva, hézagosán, úgy, hogy abból a közvélemény nem 
sokat értett meg. Amikor pedig ismételten kevesebb anyaggal 
fordultam a napilapokhoz, az egyik azt írta: „Mindig a legnagyobb 
jóindulattal kezeljük a magyar tanítóságnak összes  ügyeit és 
cikkeinek a legnagyobb készséggel adunk helyet, de ugyanazon 
üggyel minduntalan nem foglalkozunk mert ismétlésekbe nem 
bocsátkozhatunk . .. stb “ A Szövetség nyílt levelét is most legutóbb 
csak kivonatosan hozták és a mi memorandumunkat  meg sem 
említette egyik-másik lap

Hogy mi csak az Evangélikus Népiskolában szellőztetjük 
sérelmeinket, ennek is meg van a maga nagy oka. Az egyik az, 
hogy csak itten mondhatjuk el minden kertelés nélkül, őszintén 
mélységes fájdalmunkat. Ugyanezt teszi minden felekezet tanító
sága és ezáltal is szolgáljuk a felvilágosítást. Ez pedig, hidd el 
nekem, kétszeresen szükséges nemcsak a sorokon kívül, de a 
várfdlakon belül is. Tán nem is hinné el valaki, ha be nem bizo
nyítottam volna néhány kollégámnak, hogy még intra muros is 
vannak, akik helyzetünkkel nincsenek tisztában. Avagy tán nem 
is akarnak lenni irigységből, féltékenységből és a jó Isten tudja 
még milyen különféle aljas indokokból. Csodálkozni fogsz (magam 
is majd hanyaltvágódtam) hogy akad tanítótestvér, aki nem hisz 
sérelmeink igazában. A napokban kaptam egyik osztálytanítótól 
egy „kedves levelet“, amelyben be akarja nekem ( n e k e m ! )  bizo
nyítani, hogy nemcsak nem veszítünk, hanem nyerünk. Ezt a
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levelet nem óhajtom leközölni, mert egy olyan kolléga írta, aki 
ezzel szegénységi bizonyítványt állított ki magáról és akit én 
nem akarok itt nyilványosan megbélyegezni azért a hitvány kité
telért: „A terményjárandóságos tanítóság igazságérzete teljesen 
e l t o m p u l t .  Mérhetetlen baj ez !“ Csak sajnálni tudom az 
illetőt, hogy ilyen eltompult észjárása van, mert egy közönséges 
számtani feladatot nem tud megérteni. Dehát kedves Pártay Test
vérem, mondjad most őszintén, nem kell-e tehát a Népiskolában 
is szüntelenül magyarázni sérelmeinket? Nem tudom ugyan fel
tételezni, hogy a mi osztálytanító testvéreink között még egy, 
hangsúlyozom: m é g  e g y  i s  l e g y e n ,  aki sajnálná tőlünk, hogy 
jogos, törvényes fizetésünkért küzdünk és ne kívánná tiszta, test
véri szívvel, hogy sikerünk is legyen. Csak egy van, akiről meg 
viszont én állapítom meg : igazságérzete, de tanítói testvéri érzülete 
is teljesen eltompult. És hozzáfűzöm, hogy mérhetetlen baj lenne, 
ha ilyen az országban több volna.

Csodálkozol türelmünkön? Ne csodálkozzál, hiszen a türel
met mi az iskolából megszokhattuk már. Nekünk ez egyik eré
nyünk. Ezzel a türelemmel egyébként úgy vagyunk, mint az a 
cigány, akit egyszer a főbíró úr valamiért deresre akart húzatni 
azzal, hogy huszonötöt verjenek a kimondhatatlanjára. Hiába 
lármázott a cigány: nem birom ki, végigverték a huszonötöt. 
Amikor pedig a műtét után a főbíró gúnyosan megkérdezte: no, 
ugye hogy kibírtad? azzal vágott vissza a cigány: meghisem ást, 
így tekintetes fébiró úr is kibirta valna! Hát mi is kitúrjuk türe
lemmel, mert hát muszáj! Avagy tán nem muszáj? Dehogynem! 
AM nem hangoskodhatunk, mert oda sem engednek az illetékesek 
maguk elé, hogy erre alkalom adódjék. És ha tényleg odaenged
nének és „hangosabbak“, értsd odamondóbbak volnánk, a minisz
ter egyszerűen megfordulna és faképnéi hagyna bennünket Hangos 
lehet egy közkatona a sorok mögött, de a vezér az élen kell,hogy ildo
mosán beszéljen, mert különben többet soha szóba nem állanak vele. 
Ezzel nem az van mondva, hogy a vezér vágjon zsebre mindent 
és hogy puhányok módjára porig alázkodjék. Nem ! De demagóg sem 
lehet, még ha százszor  is igaz érdeket képvisel. Bizzuk mi azt 
vezéreinkre, ők tudják hogy a tanítóság nevében mit és hogyan 
mondjanak. AM igenis csak kérhetünk és bizonyíthatunk, ha ered
ményt akarunk látni! Nem vagyunk sem postások, sem vasutasok, 
hogy eredménnyel sztrájkolhatnánk. Ők megtehetik, mert megáll 
az egész ország vérkeringése és milliók jajja kénysze r í tő ig  hat 
az államhatalomra is. Hát a mi sztrájkunknak volna-e eredménye? 
Alegérezné-e valaki momentán ha a tanítóság évekig is sztrájkba 
lépne? Alikor is nekünk kellene a mulasztásokat pótolni! Vagy 
mondhatjuk-e: szuronyt szegezz és előre!

Nem kívánja tehát senkisem, hogy a vezetőség hangos 
szóval, fenyegetés és nem tudom még mi mindenféle üres nagy 
ágyukkal a levegőt rontsa, mert a gyengének az erősebb hata
lommal elleni harca csak Don Quijotte harca volna a szélmalmak 
ellen. Alaradjunk mi csak amellett a harcmodor mellett, amely 
előbb-utóbb meg fogja hozni a maga áldott gyümölcsét.
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A Szövetség elküldötíe nyílt levelét az összes miniszter és 
képviselő uraknak. Ugyanakkor mi is elküldötíük az Ev. Népiskolá
ban leközölt memorandumunkat És lám, már meg is volt az ered
ménye. A képviselőház egyhangú lelkesedéssel tette magáévá 
kérelmünket és szinte elemi erővel kényszerítette a pénzügy- 
minisztert arra, hogy a tanítóságnak Ígéretet tegyen. Az a pénz
ügyminiszter, aki hallani sem akart eddig róla, elismerte igazun
kat és keresi a fedezetet. Nem mondom, hogy most már igazun
kat közmegelégedésre  fogják elintézni Ennyire opfimista nem 
lehetek az eddigi tapasztalatok után. De résen leszünk akkor 
is és tovább küzdünk, hiszen már megszoktuk. De igenis akkor 
is ildomos hangon és ildomos fegyverekkel. Egyedül ez méltó a 
modern tanítósághoz. Az újév meg fogja hozni, mit jelentett a 
pénzügyminiszter két kijelentése: 1) hiszem, hogy meg fogom 
találni a fedezetet a jövő évi költségvetésben; 2) fogunk találni 
valamely középutat.

Ha a jövő évi költségvetés úgy értendő, hogy 1931 július 
havától számítva fogják csak rendezni ügyünket és akkor is 
csak valamely középár alapján, újabb csalódásnak leszünk kitéve 
és akkor ugyanoda folyamodunk, ahol most meghallgattak ben
nünket. Ugyanezt fogjuk tenni akkor is, ha a kántori javadal
munkat vissza nem adják. De ismételten hangsúlyozom, ildomos 
eszközökkel.

Arra kérem úgy Pártay kollégámat, mint minden érdekelt 
tanítótestvéremet, legyünk türelemmel és bízzunk Bizzunk a 
vezetőség jóindulatú fáradozásában és annak mielőbbi sikerében. 
Bizzunk az igazság győzelmében. A gyümölcs sem érik meg 
egyszerre. Ha nem is hozta meg karácsony a várva várt segít
séget, az újév első negyede biztosan meghozza. Én ebben bízom 
rendületlenül.

Kedves Pártay Barátom! Jól tetted, hogy keserűségedet 
elmondottad. Az Evangélikus Népiskola szerkesztője helyesen 
cselekedett, hogy panaszos jajszavadat leközölte. Könnyítettél 
zaklatott lelkeden. Akik olvasták, szintén megkönnyebbülhettek, 
mert úgy érzik, ismét elmondották a közös sérelmeket valaki 
útján. Ezzel pedig a nagy feszültség lényegesen enged. Most 
ismét könnyebb íesz várni. Könnyebb lesz várni, mig a régi, 
nagy sebre megjön a gyógyító balzsam.

Tanítótestvéri igaz szeretettel ölel
Grieszhaber Endre Henrik.
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Mikép lehet a még iskolába járó és az 
iskolából már kikerült ifjúságban az 

evangélikus öntudatot felébreszteni és 
megerősíteni?

Jelige: Máté ev. 9. r. 37 v.: „Az aratni 
való solí, de a munkás kevés.

Gyűléseken, felolvasások keretében, újságcikkekben sok szó esik 
m ostanában az evang. öntudatról. Bajnak kell lenni, hogy annyit be
szélünk róla. A  baj tényleg meg is van.

Szomorú valóság, hogy e csonka hazában élő, fél milliónál is 
kevesebb evangélikusság fogy. pusztul. A  legtöbb gyülekezetben erő
sen m egcsappant a templomba járók száma, házasságkötéseknél — 
a reverzálisck révén —, a legtöbb veszteség minket ér, a szórványok
ban gyors tempóban apad el híveink száma. Gyülekezeti tagjaink 
nagy többségei hitetlenségbe merülve hajszolja az anyagiakat.

Az a tény, hogy újabban szép számmal a lakultak missziói lel- 
készi hivatalok, anyásultak filiák, épültek templomok, iskolák, sze
relte ttek  fel harangok, bár örömmel töltheti el szivünket, mégis ott 
él lelkűnkben az aggodalom, hogy maholnap templomaink hívek nél
kül m aradnak  s ha külsőségekre még meg is nyilvánul az áldozat- 
készség, de legtöbbnyire csak szalmaláng az, mely hamar elalszik. 
S mi ennek az oka? Igen sok külső körülmény mellett, a legfőbb ok 
minden bizonnyal, az evangélikus öntudat hiánya.

Evangélikus nevünket követve, nekünk a biblia a lap ján  kellene 
állanunk, melynél szilárdabb alap nincs; de amelyből önként követ
kezik, hogy viselőjének ismernie is kell az evangéliumot, mely isme'- 
re tre  csak úgy tehet szert, ha folyten-folyvást tanulmányozza azt s 
életében követi is a megismert igazságokat. Ó mily más lenne egy
szerre egyházunk helyzete, ha tagjai megértenék s követnék ezt a 
kötelességet! >

Sck testvérünk azt gondolja, hogy ha egyházi adóját megfizeti 
s hangos szóval nyilvánítja evangélikus mivoltát, hogy akkor már jó 
evangélikus is. Nagy tévedés. Legyünk hát vele tisztában, mi is az 
az evangélikus öntudat, vagy helyesebben kifejezve: ki az öntudatosan 
evangélikus? Igen röviden azt felelhetjük: aki ismeri az evangéliumot 
s életében követi is. Az bizonyos, hogy nem könnyű dolog jó evan
gélikusnak lenni. Értelmes, alázatos, igaz embereket kiván ez az egy
ház s így a külsőségeket bálványozó és e világot imádó tömegnek 
nem is lehet igazán a vallása. Mi hát a teendő, hogy híveink igazi, jó 
evangélikusokká legyenek?

Erről a kérdésről annál inkább kötelességünk nekünk is gondol
kodni, mert egyháztagjaink leikéért, mi tanítók is felelősek vagyunk.

Aki ezt a pályatéte lt  kitűzte, e lta lá lta  a szót, amidőn felébresz
tésről beszél. Kit kell ébreszteni? Aki alszik. Ki ébreszthet? Aki 
ébren van. De hát lelkileg ébren vannak-e mindazok, akiknek tiszte 
és kötelessége az őrködés és ébresztés? Valljuk be, hogy bizony



szunnyadozunk mi magunk is, tehát első sorban nekünk kell teljesen 
felébredni a szendergésből, hogy azután — az evangéliom napfénye 
mellett — ébren is maradva, hozzá foghassunk — az Úr támogatá
sával —  mások ébresztéséhez is.

I .

Lássuk először hogyan ébreszlgeti a tanító az evangélikus ön-' 
tudatot az iskolában?

Nagyon helyes az a gondolat, hegy mái a gyermeknél kell a 
munkát elkezdeni s az evangélikus nevet tuda ttá  erősíteni, mert, ha 
a közönyösség már megkeményítette a szivet s ela lta tta  a lelki
ismeretet, nehéz az ébresztés s még nehezebb az ébredés. A gyermeki 
lélek nagyon fogékony minden, úgy a szép és nemes, mint a hely
telenségek iránt. Három tényező irányítja leginkább a fejlődő gyer
meki lelket: a család, az iskola és a külvilág. Hogy a családi kör, 
mint a gyermek lelki fejlődésére ható tényező, mily végtelenül fontos 
s mennyire az egyén egész életére kiható, azt tanító testvéreimnek 
nem kell bővebben fejtegetni. Amit a gyermek otthon lát és hall, ha 
helytelen, pedig a legtöbb helyen az, a legjobb nevelés sem képes 
többé helyrehozni. Mennyivel eredményesebb lehetne az iskola m un
kája  is, ha hivő, buzgó családi körből jönne a gyermek. A  gyermek 
lelki fejlődésére ható s legeslegtöbb esetben szintén károsan ható, 
harm adik  tényezőről: a külvilágiról most ne beszéljünk, hanem té r 
jünk a második tényezőhöz, az iskolához, illetőleg annak leikéhez: 
a tanítóhoz.

Végtelenül fontos, hogy aki az evangélikus öntudatot akar ja  ta 
nítványai lelkének fehér lapjára, soha le nem törölhető színekkel 
cdafesteni, elsősorban maga legyen öntudatos evangélikus. Tartsunk 
azért először magunknál szigorú lelkiismeretvizsgáíatot s csak ha azt 
e tekintetben rendbeheztuk, fogjunk lozzá a munkához.

Az evangélikus öntudat felébresztésére és erősítésére legalkal
masabb tan tárgy  a vallástan, annak mindenik ága, tehát úgy a káté, 
mint a bibliai történetek, ’egyháztörténet, egyházi ének és konfirmá
ciói oktatás. A  káté igen alkalmas eszköz. Jelenleg nagyon jó a 
könyvünk is hozzá. Ezt a kátét —  imádságos lélekkel —• előbb ne
künk kell jól megtanulnunk és követnünk, akkor hiszem, hogy e red
ményes lesz kátétanításunk. Ha a mi Pröhle-féle káténknak világos, 
szép m agyarázatait sikerül tanítványaink leikébe csepegtetni, akkor 
már nagy u tat megtettünk az öntudat ébresztése felé. Ne tekintsük 
tehát ezt a tantárgyat száraznak és nehéznek, merüljünk el benne te l
jes lélekkel, ez újból és újból megerősíti a mi — sokszor lankadozó 
—  hitünket is.

A  most m ár egységesen használa tra  elrendelt Bereczky-féle bib
liai történeti kézikönyv igen szépen végig vezet bennünket az egész 
biblián. Ajánlom, hogy azokat a történeteket, melyeket egyik vagy 
másik tanévben nem kell tárgyalni, illetve betaníttatni, olvastassuk 
el az összefüggés kedvéért, lehetőleg magából a bibliából.

Az egyháztörténet szintén igen alkalmas az evangélikus öntudat
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fejlesztésére. Ebből tanu lha tják  meg, hegy milyen volt a keresztény- 
egyház kezdetben, mivé lett a hatalcm keresés és anyagi jólét köze
pette s hogy ebből a megromlott légkörből miként vezették vissza 
a reformátorok, különösen a mi Lutherünk, az emberi lelkeket a 
tiszta evangélium világosságához. A  reformátorok hatalmas küzdelme 
az igazságért, a biblia közkincscsé tételéért; azután a mi őseinknek 
sok-sok szenvedése mind a rra  int bennünket, hegy egyházunkhoz r a 
gaszkodjunk. A  világot ma leginkább protestáns népek vezetik s 
irányítják  nemcsak gazdasági, hanem szellemi téren is, örömmel vall
ha tjuk  mi is e közösség tagjainak magunkat. Használjuk fel nevelő 
eszközül úgy ezt a körülményt, mint az egyháztörténetből felénk 
ragyogó hithü nagyjaink pé ldá já t  az evangélikus öntudat ébreszté
sére és ápolására. A rra  azonban ügyeljünk, hogy a múlt sok-sok 
keserűségének tárgyalása  alkalmával gyűlöletet ne szítsunk más val- 
lásuak iránt.

Az egyháztörténet után még az egyházi éneket is meg kell em
lítenem, mint igen alkalmas ébresztő eszközt. Őseink szerettek éne
kelni, szeressünk énekelni mi is. Azonban az éneket meg kell sze
rettetni, énekeltetni kell tehát nemcsak az énekórán, hanem ó ra 
közökben is. Lehetőleg menjünk végig az egész énekeskönyvön s ta 
nu ljanak meg sok kezdő verset könyv nélkül is. Az énekeskönyv 
legyen á llandóan velük, hogy bármikor énekelhessenek belőle, kü- ' 
lönösen pedig reggel a kezdő ima előtt ebből énekeltessünk el egy 
kijelölt ének több versét is. Közben betaníthatunk néhány hangu
latos éneket a ,,H ozsanna“ vagy ,,H a lle lu ja“ című daloskönyvekböl, 
miért is a jánlom valamelyiknek a beszerzését; vallásos estélyekre is 
sok alkalmas éneket ta lá lunk azokban.

E tárgyakkal kapcsolatban megemlítem, hogy iskolánkban a val
lásóra végén mindennap felolvasom a gyermekeknek a ,,Lébé“ d ia
konissza egylet által kiadott bibliai leszakítós naptár  aznapi elmél
kedését s elolvassuk a benne kijelölt bibliai részt. A nőegylet k a rá 
csonykor minden gyermeknek ajándékozott egy újtestamentumot, 
melynél szebb ajándékot nem is adhato tt  volna a Bibliatársulat 125 
éves fennállásának évfordulója alkalmával. Most minden gyermek
nek van sa já t  kis bibliája, mely mindig vele van az iskolában s így 
korán hozzászokik annak olvasásához.

Mint rendkívül fentes eszközt, nem hagyhatom említés nélkül 
a konfirmációi oktatást sem. Ahol ezt a tárgyat a tanítók tanítják, 
ne tekintsék azt tehernek, hanem kedves kötelességnek. Mint nagyon 
jó konfirmációi kátét itt megemlítem a Turóczi-félét, melynek címe 
is eiz: evangélikus öntudat. Ezt a kátét oda kellene helyezni minden 
család asztalára, a felnőttek is de sokat tanulhatnának belőle.

A  vallási tárgyakon kívül, különösen a földrajz, történet, beszéd- 
és értelemgyakorlat (helyi vonatkozású dolgok tárgyalása] azok a 
tárgyak, melyek alkalmasak az evangélikus öntudat felébresztésére. 
Nagy politikusok, írók, költők jobbára a protestánsok soraiból ke
rültek ki. Múlt ősszel kaptunk egy ,,Útmutató“-t az egyetemes egy
háztól, mely részletesen útbaigazít bennünket, hogy e tárgyak t a 
nításával kapcsolatban hogyan mélyíthetjük az evangélikus öntuda-
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tot. Ne rejtsük el íróasztalunk fiókjában ezt az Útmutatót, hanem 
tanácsait használjuk fel és alkalmazzuk tanításközben.

A gyermeknél még az is igen fontos, hogy tanulókorában meg
szeresse a templomot, ne> csak muszájból menjen oda, hanem vigye, 
késztesse a szíve. Rendkívül szomorú tünet egyházunkban, hogy 
híveink igen sok helyen közönyösek a templom iránt. Pedig de ha 
talmasan emelné az evangélikus öntudatot, mikor vasárnaponként telt 
templomokból szállna fel az ének és imádság az Egek Urához! Vajha 
el tudnánk érni — Isten segítségével — , hegy a most növekedő nem
zedék ne követné a felnőtteknél tapasztalható vétkes közönyt. Milyen 
szép volna az is, ha a közelebb eső filiákból a tanítók időnként cso
portban vezetnék el a nagyobb növendékeket az anyagyülekezet 
templomába, bizonyosan ösztönző hatása lenne ennek a felnőttekre is.

Az evangélikus öntudat mélyítésére sek eszköz áll rendelkezé
sünkre, használjuk ezeket fel lelkiismeretesen, hisz ez hivatásunkból 
folyó kötelességünk is. Teljes erőnkből legyünk rajta , hegv az isko
lából kikerülő növendékünk legyen annyira tudatos evangélikus, 
hogyha később nem is lesz módjában evangélikus közösségekbe járni, 
esetleg hitsorscsaítól távol más vallásúak közé állítja  az élet, ott is 
mindig érezze, hegy az evangélikus igazságon (biblián) alapuló hit 
az egvedüli, mely az üdvösségre vezet.

II.

De lássuk továbbá, mit tehetünk az iskolából már kikerült if jú
ságunknál az evangélikus öntudat megerősítésére? Itt következik az 
a munkatér, ahol a tanító belekapcsolódik a belmisszióí munkába s 
amely munka a filiákban majdnem teljesen a tanítóra vár.

Kedves Testvérem! Feltételezem rólad, hogy öntudatos evangé
likus vagy s ezt hat éven át minden igyekezeteddel törekedtél be- 
cSepegtetni a rád  bízott kis lclkekbe. Kérlek, ne hagyd abba a m un
kát azután  sem, ha kikerültek kezed alól növendékeid. Ha régebben 
vajmi kevés történt is az iskolából kikerült ifjúság lelki életének 
irányítása  érdekében, az a mostani időben ne legyen irányadó. Nézz 
körül és láss! Más egyházakban rendkívüli módon s folyton növe
kedő energiával folyik a munka, hogy nagy erejük tuda tá ra  ébresz- 
szék a tömeget s hogy ezzel a tömegerőre támaszkodó hatalommal 
még jobban elnyomjanak bennünket. Ha tétlenkedünk, lassan elsor
vadunk számban is, dei a kulturfölény dolgában is.

Ahol lelkész van, ne vonja ki magát a tanító a munka alól azon 
a címen, hegy az iskolánkíviili evangélizáló munkát végezze el a 
lelsész egyedül. S ahol többen vannak a kartársak, ott se várja  
egyik a másiktól ezt az önként vállalandó munkát. Itt az idő, hogy 
vállvetve hozzáfogjunk a teendőkhöz. Ju t  & szent munkából minden
kinek, mert ,,sck az aratni való . . .“ De ahol magad vagy is T est
vérem, ne ijedj meg, hittel, szeretettel fogj hozzá s veled lesz az Úr! 
A kár  anya-, akár leánygyülekezetben folytatod is munkádat, ha még 
nincs, alakítsd meg az ifjúsági egyesületet, a nőegyletet és a leány
egyletet, de ne a statisztika céljaira, hanem azért, hogy legyen keret,
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ahol evangélizáló m unkádat megkezdheted. Kisebb helyeken a nő
egylet magába foglalhatja  a leányegyletet is. A  nők részére legjobb 
összejöveteli idő a vasárnap  délután. Csinálj egy kis tervezetet a 
bibliaolvasásra vonatkozólag. Legyünk ra jta ,  hogy mindenki szerezze 
be a revideált teljes bibliát, azt hozzák magukkal s így jobban figye
lemmel kísérhetik a felolvasott szakaszt, melyről beszélgetünk s be
lőle tanulságot merítünk, jelölünk ki otthoni olvasásra is részt. E z
u tán  felolvasunk vagy elszavaltatunk egy vallásos tárgyú költeményt 
s végül, olvasunk, illetve a jobb olvasókkal olvastatunk, esetleg foly
tatólagosan, hitmélyítő elbeszéléseket (szép számmal van ma már 
ilyen könyv, olcsó is). Az ének se m arad jon  el ilyen összejövetelen. 
Ö ntudatébresztő m unkánknál nemcsak udvariasságból említem először 
a nőket, hanem azért, m ert ők a családban a vallásos élet ápolói és 
irányítói. Amilyen az ő lelki világuk, rendszerin t úgy alakul a családé 
is. Ha semmi más iskolánkívíili munkát nem fejtenénk is ki, ezt ne 
hagyjuk el. I t t  m uta that föl legtöbb eredményt a munka.

Az ifjúsági egyesületbe beléphetnek az idősebb férfiak is. Ez 
összejöhet valamelyik hétköznap este. Ezt az összejövetelt is biblia- 
olvasással kezdjük el s azután adhatunk elő vagy olvashatunk fel 
más tárgykörből választott anyagot is. Az ifjúsági egyesületben fon
tos szerepe lehet a tagjaiból alakított énekkarnak is, 18— 20 tagból 
m ár összei lehet azt állítani. Ennek tagjai közt meghitt, családias 
viszony fog kifejlődni s mivel az cnekgyakcrlás céljából hetenként 
többször is összejönnek, a szünetek közben elbeszélgethetünk velük 
ügyes-bajos dolgaikról s rá tere lhetjük  a beszédet a vallási élet k é r 
déseire is, továbbá így a gyakori érintkezés útján szorosabb lesz a 
kapocs, mely a gyülekezet tagjait összeköti s ezen úton is tá jékozód
hatunk a gyülekezeti életben megnyilvánuló minden jelenségről. Az 
egyházi múlt nagy eseményeit felújító ünnepségek rendezésénél ne
vezett egyesületek közreműködhetnek.

Az iskolai és egyesületi munka után ajánlatos a családokkal való 
érintkezés is. I t t  leginkább azokra a családokra gondolok, melyek 
sem templomba nem járnak, sem az összejövetelekre. Ilyenek min
den gyülekezetben vannak, ezeket otthonukban kell felkeresni, vagy 
ott állni velük szóba, ahol találkozunk velük és beszédközben igye
kezünk bennük felébreszteni az evangélikus közösséghez való ta r to 
zásukat. Ez igen fontos belmissziói munka. Úgy a helybeli, mint a 
szórvánvbeli füvekkel való érintkezés elhanyagolása súlyos mulasz
tás. Az ellenség résen van, nekünk is éberen kell ügyelnünk.

Még egy igen fontos dologról óhajtok megemlékezni: ifjúságunk 
és népünk olvasmányairól. A mai világban még az egyszerű emberek 
között is kevés van, aki nem olvas. De mit? Százszor inkább ne ol
vasson semmit, mint holmi lélekrontó zagyvalékot. Iskolai és ifjúsági 
könyvtárainkban sok a nem oda való, ezeket ne adjuk kezükbe, h a 
nem csak azokat, melyek alkalm asak evangélikus öntudatuk ébren
ta r tására .  Egyházi irodalmunk van olyan gazdag, hogy népünk igé
nyeinek kielégítésére elegendő anyagot nyújthat. Ezek olvasását sze
rettessük meg az ifjúsággal, hogy még olvasásközben is te ljesen hivő 
és hithü evangélikus légkörben érezzék magukat.
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Falusi embernek ősi szellemi tápláléka a kalendárium. Hogy ne 
holmi ponyvatermék nap tá r t  szerezzen be közönségünk, már jó előre 
igyekezzünk őket Luther-naptárra l  ellátni. A  mi gyülekezetünkben 
m ajdnem  kivétel nélkül megveszi ezt minden család. Állandó újság
nak meg ott van a ,,Harangszó“, mely teljesen megfelel céljának, 
csak az a baj, hogy keríiletszerte sok nagy gyülekezetben is alig van 
pár előfizetője és így nincs semmi összekötő kapocs távolabbi hit- 
scrsosaikkal. Nálunk annak idején igen jól elintézte ezt a kérdést 
egy áldott emlékű egyházfink, aki úgyszólván minden családot elő
fizetővé tett  a lap megindulásakor és most már nekünk nem, kell 
egyébre ügyelnünk, csak arra, hogy valaki el ne m aradjon az elő
fizetés megújításakor. De nem elég csak járatni, hanem tudni kell 
elolvasni is, mert ha csak kiváncsiságunkat akarjuk vele kielégíteni, 
akkor bizony nem sck építő hatása lesz sem, mireánk, sem híveinkre. 
Hívjuk fel az olvasók figyelmét arra, hegy minden számban ta lá lnak 
két értékes, lelketépítő részt. Az egyik a vezető cikk, a másik része 
pedig ez: ,,olvassuk a bibliát“. Ezért a második részért vegye min
dennap kezébe az olvasó a lapot és olvassa el az aznapra kijelölt 
részt a bibliából és azután a hozzáfűzött kis elmélkedést. Mennyi 
értékes lelki eledel jelenik ett meg hétről h é tm  Ha csak ezt meg
tennék is híveink a nap egy csendes percében, nagyen sokat ha lad 
ha tnának  előre a lelki élet terén. Ha több lelki eledelt is kíván szom
jazó lelked, vagy ezirányban kérdést intéznek hozzád buzgóbb hí
veid, van még több ébresztőirányú lap is, így a ,,Fébé“ k iadásában 
megjelenő ,.Fénysugár“, melynek minden szava drágagyöngy, szintén 
közöl minden napra  bibliai ú tm utatást és hozzá rövid, de igen ta r 
talmas magyarázatot.

Amint már említettem, könyvtárainkban kevés a lelkstépítö, evan
gélikus öntudatot mélyítő, vallásos irodalmi termékünk. Ma már van 
elég sok ilyen irányú könyvünk, csak a beszerzési forrást kell ismerni. 
Kettőt említek, a ,,Fébé“ és a ,,Bethánia“ iratterjesztését. H a van rá 
némi fedezetünk —  ami ugyan ezután mindig szűkebben lesz — , vagy 
ami nagy ritkaság, valamelyik hívünk akar könyvet venni, hozassunk 
az említett könyvterjesztésekből. A kár betéve rendelhetünk náluk, 
tiszta és nemes mind az, amit onnan kapunk. Tapasztalatból m ond
hatom, ezeket igen szívesen el is olvassák híveink. Az összejövetele
ken mi ilyenekből olvasunk fel és nemcsak hogy örömmel végighall
gatják, hanem külön el is kérik, hegy otthon újból elolvashassák. 
Figyeljünk tehát az ifjúság olvasmányaira éber szemekkel, mert egy 
rcssz könyv vagy újságcikk sckkal többet árthat, mint amennyit 
amazok használnak.

A zt hiszem, munkám elolvasása közben eléggé világosan k ite t
szik, hogy mit tartok az evangélikus öntudat felébresztésénél legfon
tosabb eszköznek, nem mást, mint a bibliát. Hogyan is lehetne va
laki jó evangélikus az evangélium ismerete nélkül? Szomorú valóság, 
hegy népünk nagyon elszokott annak olvasásától. Csak öreg ko rá 
ban vagy betegségében veszi kezébe és akkor azután nem tudja, hogy 
milyen módon merítsen belőle vergődő lelke számára gyógyító bal
zsamot. Megtérés, újjászületés csak a biblia a lapján  lehetséges, t é r 
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jünk tehát vissza ezen örök forráshoz és vezessünk oda —  a Szent
lélek segítségével — minél több szomjazó lelket. A zért  ajánlottam, 
hogy már az iskolában olvastassuk naponként a gyermekekkel és 
folytassuk az evangélízáló munkát az egyesületekben, hogy így h a 
ladva elérhessük azt, hogy népünk újból megszeresse a Szentírást és 
hogy az nélkülözhetetlen lelki eledelévé váljék. Nézetem szerint ez 
a legjobb út az evangélikus öntudaterősítéshez. M inden időben és 
minden népnél a biblia nyújto tta  a legbiztosabb alapot a hithű ön
tudatossághoz.

Van azután még egy igen-igen fontos körülmény, hogy az a lel
kész és tanító ne azon kezdje a munkát, hogy másokat akarjon igen 
öntudatossá tenni, hanem elsősorban sa já t  maga legyen az és min
den eszközt sa já t  magán próbáljon ki először, vagyis ne szóval ak a r
jon hatni, hanem a legjobb nevelő eszközzel, a sa já t  példájával. De 
akkor sok mindenről le kell ám mondanunk, kedves Testvéreim! 
Szakítani kell a kényelemmel s a világi szórakozásokkal, szakítani 
sok-sck mindennel, ami e világhoz köt. Nem elég tanítónak, nem elég 
lelkésznek neveztetni, hanem prófétának kell lenni, akinek hitei élő, 
égő és gyújtani is képes s még azzal sem törődik, ha ez a tűz sajá t 
magát is idő előtt megemészti.

Istennek hála, sok helyen folyik m ár az ébresztő munka. Cso
dákat azonban ne várjunk. Hítehagyők, közönyösek, alvók, a legbuz
góbb munka mellett is, lesznek ezután is. De minket ez ne ‘csíiggesz- 
szen el, hanem gyenge erőnkkel is legyünk rajta , hogy minél több 
lélekkel népesíthessük Krisztus urunk lá thata tlan  anyaszentegyházát: 
az Isten országát. A  hivő lélek, aki Istenhez hű, egész bizonyosan hű 
m arad  evangélikus egyházához is.

Fel, Testvéreim, a szent munkára! M unkálkodjunk míg nappal 
vagyon, m ert ,,az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek azért 
az a ra tásnak  Urát, hogy küldjön munkásokat az ő a ra tá sába1’.

Amen.

M unkámban többször tettem említést a ,,Fébé“ evangélikus dia
konissza egyesületről, mely jó néhány év óta fejt már ki nagyon á l 
dásos tevékenységet a lelki élet terén.

Piliscsabán évenként ta r tanak  különböző konferenciákat a tagok, 
a  lelkészek, theológusok részére. Százan meg százan gyülekeznek ott 
össze lelki épülésre. Eddig még külön tanítói konferencia nem volt, 
de várnak bennünket nagy szeretettel, sőt imádkoznak értünk. A  
jövő nyárra  tervbe van véve a tanítók részére is egy konferencia. 
R ajtunk  áll, hogy minél többen résztvegyünk azon lelkünk épülésére 
és hitünk erősítésére.

Badics Ádúm.
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Színfoltok.
Nem tudcm, a mostani pénzügyminiszter úr miért haragszik a 

tanítók jeges kérelmére (nem írom szándékosan, hogy a tanítókra) 
annyira, hogy képviselőinek fogadtatása elől is kitért, annyi azon
ban bizonyos, hogy a kultuszminiszter úr költséges programmjának 
helytelenítését velünk szemben tanúsított szűkmarkúságával m uta tja  
ki. Talán nem követek el indiszkréciót, ha az alábbi esetet elmondom, 
melyből kitűnik, hogy a sok felépített új iskolákra talán kevesebb 
összeget lehetett volna költeni és m arad t volna a tanítók jogos fize
tésére is.

A  történet a következő:
A  pénzügyminiszter úr egyik réglátott bará tjának  látogatására 

indult. A községbe érkeztekor nem igen tudott tájékozódni, de mert 
egy nagyon díszes épülethez ért, gondolta, helyen van és megkérdezte 
a kapuban álló embert:

—  Itthon van N. N. méltóságos úr?
—  Kérem, itt nem lakik a méltóságos úr, — volt a válasz.
—) Neem, hát ki lakik itt? —  csodálkozott a miniszter.
— Ez az iskola!
A  kegyelmes úr fejét csóválta s magában biztosan azt gondolta 

(amint hogy később így is nyilatkozott), boldog ország, hol az iskolát 
k a s t é l y n a k  nézi el az ember.

De ezért, Kegyelmes Uram, ne méltóztassék haragudni miránk, 
tanítókra!

Halló . . , halló . . .  itt Wolworth városa! Igen, Miss W alters  t a 
nítónőt megválasztották a város polgármesterévé . . ,

. . . Keseregsz, tanítótestvérem, hogy süket fülekre találsz, hogy 
nem hallgatnak meg. Ki a porrondra! Híveket szerezzél magadnak 
a politikai csatákhoz, s meglátod, annyi udvarlód lesz, hogy csak 
győzzed fogadni a bókokat.

Vagy azt hiszed, hogy W alters  kisasszony otthon ült, s üres órái
ban elfüggönyözött ablaknál vágta a pokrócnak való rongydarabokat?

Híveket tehát, hatalm at szerezzél magadnak. Küzdj abban a 
reményben, hogy gyermekeid szájába nagyobb darab kenyeret tehetsz, 
hogy elérheted azt az életnívót, mely kultúrországban kultúrember- 
nek dukál. Vedd észre, a gyáva embereket nem szereti az Isten!

Páter Jenő.

A mi egyházi éneklésünkről.
,,Bis erat, qui can ta t.“ Kétszer imádkozik, aki énekel. Ez a rö

vidke mondat az eszmei alap e munkám megírásánál, mert úgy érzem 
és tapaszta la ta im  is m utatják , hogy a mi egyházi éneklésünk több
kevesebb javításra szorul e szép latin mondás tartalmi megközelítése 
miatt. Ám bár tavaly az egyházkerületi gyűlésen röviden ugyan, de 
hallo ttunk róla, mégis érdemesnek tartom, hogy szerény nézeteimet 
kedves kartársa im nak  én is elmondjam, azzal a reménnyel s bizako
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dással, hogy ta lán  javíthatok, tetszetősebbé s lélekemelőbbé tehetem 
a mi templomi éneklésünket.

Mint evangélikus tanítónak és nevelőnek az iskolából kell kiin
dulnom, mert éneklésünk a lap já t  ott rak juk  le a zsenge gyermeki 
lélekbe. Mint a vésnök véssük a gyermek leikébe egyik melódiát a 
másik után, A  gyermek hat éves korában a szülői háztól csak egy
két könnyű dalt s legfeljebb egy karácsonyi éneket hoz magával. A 
mi kertészkedésünk folytán nyílik ki az ő lelke a mi s a maga bol
dogságára, egyházunk büszkeségére, ékes és illatos virággá, vagy p e 
dig a tanító és tanítvány szomorúságára haszontalan kóróvá.

A virágnak szépségét, értékét a színe, vonalainak finomsága és 
az illata ad ja  meg. Az ének szépségét a melódia tisztasága, a ritmus 
jósága és a hang finomsága, csiszoltsága. E hármas esztétikai egység 
alkot egy kerek egészet, ad igazi zenei szépet. E hármas egység in
spirá lhatja  lelkünket Isten előtt megnyilatkozásra, imádkozásra. Az 
ilyen ének nemcsak a mi lelkünket emeli Istenhez, hanem a közöt
tünk lévőkét is. S akik így énekelnek, azokban megvan a krisztusi 
szeretet, azok testvérekké, igaz keresztényekké lesznek,

A  melódia tisztaságát úgy sa já tí t ja  el a gyermek, ha mi magunk 
tisztán énekelünk. H a hibáira kiilön-külön figyelmeztetjük. T uda
tossá kell tennünk nála az éneklést. Ha egy-egy zenei mondat ismét
lődésére, bizonyos daliami és ritmikus párosságokra felhívjuk a fi
gyelmét, minden újabb felismerés örömmel tölti el lelkét. Nagyon 
vigyázzunk a dallamban lévő szűkített vagy bővített hangközök 'éne- 
keltetésére. Ilyen helyeken nagyon könnyen téved a gyermek. Ne 
engedjük meg soha, hogy a gyermek hangjával csúsztasson, mint a 
rossz cigány. Ez a csúsztatás a melódianyújtással az a lap ja  az any- 
nyira szokásos kanyargatásoknak. Amikor a melódiát tanítjuk, le
gyünk nagy figyelemmel a hangok, a szavak kiejtésére is. Hány 
da lá rdának  súlyos hibája ez a figyelmetlenség.

A ritmus a magyar embernek vérében van, szokták mondani. 
Igen, de hibás oktatással el lehet rontani. Koráljaink beosztása m a jd 
nem mind négynegyedes. A legtöbb hang negyedes, éppen ezért hív
juk fel a hosszabb értékű hangokra külön is a gyermek figyelmét. 
Érzékeltessük ritmikailag és tartassuk meg vele pontosan. M agyaráz
zuk meg neki az ütem törvényei szerint, hogy miért nem énekelhet
jük pl. a ,,Mcst nyugosznak az e rdők“ kezdetű ének hangjait egy
forma hosszan. M enetcltessük a gyermeket. Nem lehet az eltorzí
tott ritmus mellett lépni. M ár pedig: musica est ars bene movendi. A  
zene a helyes mozgás művészete.

A  gyermek hangja  a zsenge korban még fejletlen, mégis meg 
kell tanítanunk hangjának helyes használatára. Figyeljük meg azért 
mindegyiket kiilön-külön. Tele szájjal, harsogó torokhanggal ne en 
gedjük énekelni. Tanítsuk meg arra, hogy az erősebb torokhangon 
kívül szép lágy fejhang is van. Ha ezt megismeri és használatának 
mikéntjére rá jön a gyermek, megszűnik a sok grimasz, a sok eről
ködés. A  hang tisztábbá, finomabb csengésűvé válik.

Ne hanyagoljuk el az éneklés külsőségeit se. A  gyermek üljön 
egyenes derékkal, szabad mellkassal; szája éneklés közben keríilék
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alakú legyen, a nyelve nyugodtan feküdjék az alsó szájpadláson. Feje 
felfelé legyen irányítva. Lclekzetvétele nyugodt és zajtalan, mind
amellett eléggé gyors legyen. Hogy mikor történik, azt a szöveg ős 
zene minéműsége határozza meg. Semmiesetre se harap juk  el a szó
kat középen, s az összetartozó mondatrészeket vagy az egységes ze
nei frázisokat is egy lélekzetre kell énekelni.

Ezek volnának az elemi iskolában az igen általános szabályok 
az éneklésnél. Ha ezt gonddal és következetesen gyakoroljuk, már 
megközelítettük a templomot s már halljuk is az orgona íinnepiesen 
búgó hangját.

A  templomi éneklésnél a vezető szerep jelenleg az orgonáé. 
Csakhogy ehhez kettő kell. Egy, a kívánalmaknak megfelelő hang
szer s egy vezetésre képes, jókészíiltségű orgonista. A  jó orgona 
faluhelyen ritkaság. Ok a jelenlegi gazdasági viszonyok, a vezetők 
érzéketlensége, népünk zenei műveletlensége, sokszor pedig az o r
gonista gondatlansága is. Segíteni ezen a bajon a gazdasági viszo
nyok javulásával lehet. Nekünk énekvezéreknek pedig arra  kell tö 
rekednünk, hogy a népnek valamilyen kis zenei műveltséget adjunk. 
Ma már, a rádió korában ez könnyebb, mert ez a zseniális találmány 
ú tcn-ú tíé len  segítségünkre van, amennyiben a magyar népnek szü
letésétől fogva élénk zenei érzékét fejleszteni segíti. De ezt tovább 
kell művelni, foglalatot kell adni hozzá. A  nyers gyémánt is csiszo
lás, foglalatba helyezés után válik értékké. A  magyarság zenei é r 
zékéről tanúskodik a statisztika is. Európában a legtöbb zeneművész 
Magyarországról indul ki. Európában a magyar intelligencia a leg- 
hálásabb, de a legigényesebb hangversenyhallgaíó is. Sajnos, azon
ban a népnek nincs meg e téren a kellő nevelése. Ha bizonyos m ér
tékig zeneileg is kiműveljük a népet (de ez nem megy máról hol
napra) , akkor lesz érzéke s igénye a jó orgona iránt is. Még inkább 
lesz, ha a hívők szeretetére, szívére s hiúságára is tudunk hatni.

Mi magunkról, énekvezérekről is essék néhány őszinte szó. S a j
nos, mi a kántorságunkkal igen meg vagyunk büntetve. Segítséget, 
támogatást nem kapunk senkitől. Csak rút önzést látunk mindenfelé. 
Csak hálátlanságot tapasztalunk mindenkitől. S mégis azt mondom, 
mi legyünk önzetlenek. S legyünk büszkék arra, hogy mint kán to r
tanítók a mellőző igazságtalanságból, gazdasági krízisből .létrejött ín 
séges időkben is a legjobb tudásunkkal végezzük el a ránk nehezedő 
terhes fe ladatokat egyházunk, hazánk érdekében s egy jobb jövő re 
ményében.

Legjobb tudásunkkal s ambícióval lássuk el a kántoriakat. K é
szüljünk e rre  úgy gyakorlatilag, mint elméletileg is lelkiismeretesen. 
H a az éneknek és istentiszteletnek megfelelő hangulatú előjátékot 
kellő tempóval s fogyatékosságok nélkül játszunk, már áhitatos h a n 
gulatot ébresztettünk a hívekben és előkészítettük az egybegyűlteket 
iz Istennek tetsző éneklésre. De ezt csak akkor érjük el, ha hibátlan 
precizitással tud juk  reprodukálni a zeneszerző papirra  vetett gondo
latait, Legyünk csökönyösen ragaszkodók a kottához. Ne akarjunk 
minden áron improvizálni. (Ez, fájdalom, sok kántornak megrögzött 
bűnözése!) Ahhoz hatalm as felkészültség és óriási gyakorlat —- nem
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is szólva a tehetségről —  kell. Ezek nélkül a mi improvizációnk csak 
értelmetlen és értéktelen  zenei hangzavar lesz, amely semmiképen 
sem alkalmas az áhitat felkeltésére.

Vadé mekumába jegyezze fel minden énekvezér, hogy az Ízlés
telen banalitás untat, a zenében pedig különösen bosszant. A  zene 
ta lán  minden művészet között a legnagyobb illúzió- és hangulatkeltő. 
M inden hallgatónak egy élmény, mely magával ragad ja  a lelket s vi
szi a Mindenható trón ja  elé. A  hangnak nagyobb a varázsereje, mint 
a szépségnek; az utóbbi csak a testet ékesíti, a hang azonban a lé
lekre hat s annak hatalm ában áll. Itt rejtőzik az énekvezér ereje. 
I t t  látom nagy fontosságát. S ezt az erőt, ezt a ha talm at fel kell 
hasznánlnunk. Ez jegünk, de kötelességünk is. Jogunk, mert elhív
tak bennünket egy-egy kis gyülekezet éneklésének vezetésére. Kö
telességünk pedig Isten iránt, em bertársainkért és sajá t magunkkal 
szemben.

A  kántor énekléséről az az egyéni nézetem, hegy a templomban 
helytelen és nevetséges az izzadásíg menő erőlködés. Már nem va
gyunk a könyökös kántorok korában. Ne jelenítsük meg a régi szín
padi bohózatok gúnyos alakját. Akinek term észetadta  erős hangja 
van, használja, de óvatosan és ízléssel, mert aki leghangosabb, az a 
leghamisabb. Igen, erre azt a cáfolatot hallom, hegy anélkül a hívek 
nem tudnak énekelni. Ez megrögzött tévhit. Minden a megszokás 
dolga. S az orgona mire való? Kiválóan alkalmas a vezetésre. De 
ennek sem a túlharsegás a célja, hanem a hívek éneklésének folyé
kony kísérete s egységes vezetése. Ez lenne templomi éneklésünkben 
az ideális állapot. Éneklésünk ekkor egy meghitt, szívből fakadó kö
zös ima, Isten u tán  való vágyódás lenne. Az ilyen ima előkészítője, 
Isten utáni vágyaink égfelé emelője és az egész istentisztelet keret- 
adója  lenne az orgona s annak elhivatott mestere, a jó kántor.

Népünk egyházi éneklésében esztétikai szépet, érzelmi kifejezőt 
nem igen találunk. Miért? Mert éneklésünk vontatott, telve a h an 
goknak a csillagos égig való kanyargatásával, dinamikai monoton- 
sággal. A  venta te ttságet igen sokszer az énekvezérek manuális kész
ségének hiánya, máskor pedig az idősebb hívek aluszékonysága és 
kenzervatizmusa okozza. Pedig „Erős vár a mi Is tenünk“ kezdetű 
éneket nem énekelhetjük olyan tempóban, mint „E szomorú napo t“ 
kezdetűt, s viszont fordítva sem. Luthernek eme gyönyörű dallama 
a protestántizmus diadalának heroikus, indulószerü kifejezője. Győ
zelmi himnusz. Ennek a természete fenséges, indulószerű tempót k í
ván. ,,E szomorú napo t“ kezdetű ének pedig Krisztus halálának, 
emiatt az emberiség szomorúságának, gyászának allegorikus megtes
tesülése. Itt  szükség van a gyászos lassúságra. Ugyanígy miden ke-- 
rálunk hangulata m egadja  a kellő tempót. Mert a szöveg és a zene 
összeforrnak, egyet fejeznek ki. A  kettő együtt ad egy kerek egészet. 
Nincs ez meg a gregorián énekeknél. Ott a latin nyelvű szöveg az 
énekes előtt legtöbbnyire ismeretlen, szinte' mellékessé válik. D al
lamlejtése sablonosán ismétlődő s ezért a gregorián tempó rendsze
rint egyformán lassú, monoton.

Azonban evangélikus koráljainknál is az elhirfélénkedéit ének
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lés éppen, olyan hiba, mint a nagyon elnyújtott lassúságé. Mozart 
igen bölcsen mondja, hogy a tempó ne legyen zsarnok malomkala
pács, hanem jelezze a zenében ugyanazt, amit az ütőér az emberi 
szervezetben.

A tempó lassúságának kinövése a végnélküli kanyargatás. Az 
énekes unalmasnak ta lá lja  a hosszan nyújto tt egyforma hangokat, 
ezért igyekszik változatossá tenni cifrázó kanyarításaival. így kelet
keznek népünk nyelvén az egyházi énekeinkből zeneietlen, elcifrázott, 
profán melódiák. így romlik el egy-egy gyülekezet éneklése. S a 
szegény újonnan megválasztott kantor pl. (ha gyenge ember), hétről 
hétre e ltanulja  az előénekesektől, öreg asszonyoktól a vasárnapi ko- 
rálokai. Pedig azért ment oda, hogy tanítson, A zsinórmértéke, tu 
dása is megvan.

Az egyházi éneklésünk tisztasága érdekében helytelen, ha az ifjú 
kán tor ilyenkor a helyzetadta  szokáshoz alkalmazkodik. Ahelyett 
esténként vagy vasárnap délután tanítsa a híveket. A  kicsinyeknél s 
a serdültehb ifjúságnál elvégezzük ezt a puriíikáló munkánkat már 
az iskolában. Ők lesznek azután a mi támaszaink a templomban is. 
Ne feledjük, hegy a kanyargós ének ellenkezik a protestáns egyház 
puritán  méltóságával. Azért  hivatkozzunk csak az egyetemes korál- 
könyvre. Ha mindig szemünk előtt ta r tjuk  a kcrálkönyvet, megálla
podott melódiáit, lassan egységessé válik a gyülekezetek éneklése az 
egész vonalon s nem halljuk azt a hívektől, hogy a szomszéd köz
ségben lévő rokonaikkal elmenve templomba, ott nem tudtak  éne
kelni, mert másképen fújják. Ezt vagy szomorúan, vagy lekicsinylő- 
lég m ondják meg nekünk. Ha szomorúan mondják, akkor engem, ha 
lekicsinylőleg nyilatkoznak, akker pedig téged, szomszéd kartársam, 
ta r tanak  hibásnak. Ida pedig jó az egyházközségünk éneklése, a lel
künket simogatja szavaival az egyháztag, amiker azt mondja, hogy 
Budapesten  a 374. éneket éppen úgy énekelték, mint mi. Hallotta  
rádión. Ilyen esetben érzi az összetartozandóságot az egyháztag. 
Ezért kell nekünk az unifermitás érdekében összefognunk. Tehát a 
korálkönyvben előírt dallamból ne engedjünk egy jottányit sem.

A nép éneklésének dinamikáját jebbá tenni már sokkal nehe
zebb. Erre eszköz a dalárda. Itt megmagyarázhatjuk és bem utathat
juk a szép éneklés lényegét és m ódját s figyelmeztetünk annak szép
ségére. Ugyanazt a célt szolgálhatja az ízlésesen regisztrált orgona 
is; óe — sajnos — a falusi orgonák legtöbbje szerkezeti fogyatékos
ságai miatt erre legtöbbszer alkalmatlan.

Ezekben foglaltam össze röviden nézeteimet az éneklésünkről. 
Igyekeztem ezt a legjebb tudásom szerint fontos egyházi ügyként tá r 
gyalni. Szeretettel nyúltam a tárgyhoz, kérem kedves kartársaim at 
is, fogadják szeretetükbe ezt a nem kis jelentőségű kérdést. S ha 
az elmondottakkal az evangélikus egyházi éneklést a lutheri szellem
hez csak egy fokkal is közelebb tudtam  vinni, ha kartársaimon ke
resztül a hívekben az evangéliumi hitet s áhítatot nagyehbítanom s 
ezáltal egyházunk belső közösségét e kicsi, de erős kapoccsal jobban 
megerősítenem sikerült, akkor ezek a lapok értékké válnak, munkám 
nem hiábavaló; akkor valóra válik a szép jelmendás: ,,Bis orat, qui 
can ta t“ , Glatz Lajos, kántortanító.
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Üdülőházunk bevételei és 
kiadásai

1930. évi január hó 1-től december hó 31-ig.
E Bevétel KiadásM e g n e v e z é so g 00 P f P f

1 Pénztármaradvány 1929-ről 1655-83 P,
tőkésített kamat 1929-ről 11177 P 1.767 60

2 Államsegély 4500, belkölcsön 4689 23 P 9.189 23
3 Belkölcsönből visszafizetve 2905'—,

csekkporío 35‘—, átutalás 2 80 P . 2.942 80
4 Franklin-Társulaltól tankönyvszázalék 1.577 08
5 Kartársak, egyházak, iskolák, magáno-

sok adománya . . 583 96
6 Üdülöház jövedelme: szobadíj 257494,

csónakdíj 25'20, három akáctörzs 20 P 2.620 14
7 Betöréses-lopás elleni biztosításból túl-

fizetés miatt visszatérítés fél évre 25 20
8 Hosszú, 31 éves k ö l c s ö n .................... 46.750 00
9 Hosszú kölcsön ügyvédi díja 119954,

földbecslés 161 80, telekkönyvi kivo
nat 5 80 P ........................  . 1.367 14

10 Váltókölcsön 50 000 P teljesen kifi-
zetve 2775'45 P kamattal együtt 52 775 45

11 Kovács József  felügyelő ingyen lakása
és ingyen e l l á t á s a ........................ 291 40 291 40

12 özv. Klein Mihályné gondnoknőnknek
élelmezése üdü lőnktő l ........................ 6461 81 6.461 81

13 Fürdöigazgaíóságnak üdülőktől part-
00 00szépítésre ................  . . . 172 172

14 Üdülőnk felszerelésére: kályha 17 54,
padlásra világító üvegek, 5 új vízle
vezető cső 27 54, ól, tyúkketrec 60 —, 
öt ruhaszekrény 19051, drótkerítés 
6043, konyhai zománcos edények 
548‘35, öt darab vászon ablakredőny
63 89, négy lámpa 24611, négy csőágy
és két faágy teljes felszereléssel, 
négy éjjeli szekrény, négy puhafa-
szekrény 963-30, italhordó kosár 8 —, 
két vödör 9 —, négy flanelltakaró 28 —,
négy mosdó 17736, négy nyugágy 
36 , folyosóra 25 m. h. szőnyeg 
157 90, hat tükör 158 07, három szap
pantartó 2 30, mákdaráló 266 P . 2.756 96
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£ Bevétel Kiadás4- 'CO M e g n e v e z é sc/0 w P f P f

Álhozat . 69438 42 66767 56
15 Üdülőnk fentartására : illemhely tiszti-

tás 30 51, konyha jókarba hozása 44 30, 
ácsmunka 2420, tőzeg 450, pad 10'—, 
kútcső hosszabílás 4 0 — lakat 2 —,
kémény égetés 480, üstház készítés 
1814, lámpacsavar 3 30, napszámos
nak 6 24, lenolaj, festék 6ö'29, csónak
javítás 3072, elszabadult csónak 
visszaszállítása 10'—, padlásajtó ja
vítása 12'80, tűzhely, kulcs, zár, kabin, 
szekrényjavítás 15'— P 322 80

ló Udvar és kert egyengetése 49701, fák.
bokrok, virágok 75 80 P . 572 81

17 Üdülő adója 23P88, tűzkár elleni biz-
tosítás 85’46, betörés elleni biztosítás
50 90 kabinok adója 211 *20, jégért 
60 - ,  mindenesnek 6 0 —, áll. tanítók
megvendégeiése 8 48, Mázor-féle 
nyaraló bérlete 223 50, hirdetés 2235, 
prospektus 59 67, Bakó méltányos 
követelése 7351 P . . . . . . . . 1.086 95

18 Pénzkézbesítéskor, pénzküldéskor díjak
1729, pénztáros levelezése, boríték, 
papír, táviratok 32 95 P .................... 50 24

19 Kovács József felügyelő útiköltsége
36 40, levelezése 42-06, elnök kiadása
2451, gondnoknő utiszámlája 24’—, 
vegyesekre 420 P ................................ 131 17

69.438 42 68.931 53
Egyenleg mint pénztármaradvány 1930-ról 506 89

69.438 42 69.438 42

Kiszely János, pénztáros.

A főpénztári napló bevételi és kiadási okmányait, az üdülő
ről vezetett segédkönyvet, ezek összegezését  átvizsgáltuk s kifo
gástalan rendben találtuk.

Budapest, 1930. november 18-án,

Uhrin Károly, bizottsági elnök s. k.,
Darida Károly s. k„ Késmárszky Gyula s. k., Ziermann Lajos s. k.
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Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
bevételei és kiadásai

részletezve 1930. év január hó í-től december hó 31-ig.

So
r szá
m M e g n e v e z é s

Bevétel Kiadás
1» ; f P f

l Pénztármaradvány 1929-ről 134'86, tőké-
sített kamat 474 P . . ......................... 139 60

2 Tagdíjakból összegyűlt r . . . . . 575 40
3 „Tanítók Szövetsége“ és „Tanítók Lapjá“-ra

előfizetés 1 9 3 0 - r a ........................ 12 32
4 „Eskü a vérmezőn“ c. festmény szinnyo-

matáért Ü d ü l ő h á z u n k b a ........................ 20 16
5 Roihermere lord soproni szobrára babér-

koszorú ............................. 30 00
6 Közgyűlési meghívó: 11 24, levelezés 10 3SP 21 62
7 Vezérlőbizoltsáq adminisztrációs kiadá-

saihoz hozzájárulás . . . 20 00
8 Pénzküldemények után kézbesítési díj . 2 1 1
9 Elnök utazási és adminisztrációs költsége 170 43

10 Alelnök utazási és ellátási költsége . . . 20 00
11 Ti1 kár 45 55
12 Pénztáros „ „ „ „ . . 63 00
13 Jeqyző „ „ „ „ . . ■ 12 34
14 V e g y e s e k r e ......................................... 1 2 00

7 15 100 1 419 53
Egyenleg mint pénzfármaradvány 1930 ról i 295 !47

715 001 715 00

Tagdíjat nem fizetett nyolc egyházmegye 25U tagja. Hátralék 
tehát 1930. évről 250 pengő.

Kiszely János,  pénztáros.

A bevételi és kiadási nyugtákat, a főkönyvi számadást  íélelről- 
tételre gondosan átvizsgáltuk, összeadtuk és mindent a legnagyobb 
rendban találtunk.

Budapest, 1930. november 18-án.

Uhrin Károly, elnök s. k.
Darlda Károly s k. Kovács József s. k.

Ziermann Lajos s. k. Késmarszky Gyula s. k.



Képek tanulmányutamról.
Az elmúlt nyáron abban a szerencsés anyagi helyzetben voltam, 

hegy nagyobb kiiltöldi tanulm ányútra  vállalkozhattam. A mai viszo
nyok és tanítói fizetések mellett nagy szó ez! És, hogy megtettem, 
sohasem fogom megbánni. Az indítást tanulm ányutam ra azonban 
mégis a ,,Néptanítók Lapja" egyik koratavaszi számában, a berlini 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht-ről szóló közlemény adta. 
Tanulm ányutam  Darmstadt, Frankfurt  am Main és ezen városok vi
dékének iskolaügyére, különösen módszeres eljárás szempontjából 
te r jed t  ki. Sajnos, egész utamat nem írhatom le. Időm nincs hozzá 
és útleírásokhoz bizonyos tehetség is kell. így csak egyes képeket, 
amelyek jobban m egmaradtak emlékezetemben, fogok leírni. Amint 
fennebb említettem már, vizsgálódásaim két részre oszlottak: falusi 
és városi iskolák módszeres munkájára. D arm stadt közvetlen és tá 
volabbi vidéke kiválóan alkalmas arra, hogy az ember a mai német 
iskolába, annak életébe és munkájába bepillantást nyerjen. D arm 
stad t elsőrendű iskolái pedig alkalmasak arra, hogy a kísérletezéstől 
ment, de a legújabb eredmények alapján  folyó tanítási munkát szem
lélhessük. F rankfurt  am Main pedig részben még kissé konzervativ, 
részben új, sőt egészen új levegőjű iskoláira emlékezni pedig egye
nesen gyönyörűség.

M e g n y i t á s .  Augusztus hó 12-én újból hangos volt a hesseni 
tartománygyűlés ülésterme. Ezúttal azonban nem a megszokott, ren 
des hangoktól, hanem a búgásból ki lehetett venni, hegy sokféle nyel
vel beszélnek itt. Mi voltunk ott, akik 13 nemzetből jöttünk össze, 
hogy a pedagógia hazájában  tovább tanuljunk. Együtt volt, ahogy mi 
szoktuk nevezni, az internacionális pedagógia. Ott voltak Észak- 
Amerika, Island, Írország, Anglia, Dánia, S\égország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Hollandia és Magyar- 
ország képviselői, de voltak németek is. Megnyitóünnepélyünk első 
száma Adelung dr., a hesseni kormány elnökének megnyitóbeszéde 
volt, Többek között a következőket mondotta: ,,Minden népnek, min
den. nemzetnek hozzá kell járulnia a világkultúrához. Ezt legjobban 
úgy tud ja  megtenni, ha hű m arad saját magához, ha a neki adott k ü 
lönös vonásokat ápolja  és neveli, de tudatában van annak is, hogy 
a szomszéd a határon túl szintén ezeknek az elveknek megfelelően 
sa já t  népének is ilyen nevelést nyújt. Reméljük, hogy Önök m ind
annyian, bármely országból jöttek is, amikor bepillantást nyernek a 
mi serény, iparkodó munkánkba, berendezkedésünkbe, akkor am el
lett, hegy pedagógiai tudásuk meggazdagodott, bennünket népileg és 
emberileg jobban megértenek és jobbnak látnak bennünket." A kor- 
mányelnök üdvözlő szavai után Darm stadt város polgármestere, majd 
a hesseni filológusok egyesületének elnöke üdvözölt még bennünket.

A z üdvözlő beszédek elhangzása után bevezető előadások követ
keztek Hessen és D arm stad t iskclaviszonyairól. Horn úr a darmstadti 
népiskolai viszonyokról, Germann igazgató a hivatásra nevelő (Be
rufsschule) -— nálunk ta lán  az iparostanonciskola áll legközelebb
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hozzá —< iskolákról, Pöpperling dr. pedig a magasabb, a közép- és 
főiskolákról adott kimerítő képet.

Ebéd után a főiskolai világbajnokságok színhelyén, a Stadion
ban voltunk a darm stad ti  középiskolák tornaünnepélyén. Rövid elő
adás az újabbkori tcrnatanításról,  utána gyakorlatban bemutatva. 
Talajtorna, szertorna és rendkívül sok újabbkori játék jellemezte ezt 
a bemutatót. M indenütt német precizitás és német vasfegyelem. De 
a bem utatott gyakorlatok a lap ján  megállapítottam, hogy a mi közép
iskoláinknak sincs mit szégyelniök, ami a tornát illeti.

F a l u n .  Pr cgrammunkban csak egy nap volt a falusi iskolák 
m eglátogatására tervbe véve. Stcrek tanügyi tanácsos jóvoltából es 
szívességéből azonban még három iskolának, Aarheiligen több tan- 
erős, Schneppenhausen és B raunshart  2—2 tanerős iskolájának meg
tekintését is elvégezhettem, amennyiben szíves volt negyedmagammal 
autóján  ezekbe az iskolákba kivinni.

A  programmszerű napon, aug. 14-én reggel, zuhogó esőben, zsú
folt autóbuszon érkeztünk meg az O derw aldban  fekvő Niedernhau- 
senba. Megérkezésünk után két csoportba osztottak bennünket, az 
egyik az alsó, I.— IV., a másik a felsőbb V,—VIII. osztályokba ment. 
Én az alsó csztályckban kezdtem meg. A tanítás tárgya a beszéd- 
és érte lemgyakcrlatok köréből: m adárvédelem és természetszeretet. 
A  tanító előkészítésül az ember házépítéséből indult ki a következő 
fokozatokkal: házhelykeresés, vétel, anyagszállítás es építés. Az új 
anyag tárgyalásánál is két gondolategységet vehettem ki: I. m adarak 
a faluban és II. m adarak  az erdőn és mezőn. Nagycn érdekes tanítás 
volt, sok eredeti szemlélettel, élénk menettel, csak az volt a kár, hogy 
a tanító és a tanulók egyaránt nagycn dialektusban beszéltek. Utána 
nyelvtanítás. Mint majdnem  minden német iskolában, ahol voltam és 
ilyet hallottam, itt is re ttenetesen grammatizáltak. Igaz, hogy tudják  
is a nyelvtant. Meg is jegyeztem, ha minálunk így grammatizálna 
valaki, bizonyosan kizavarná a tanfelügyelő az illetőt az iskolából.

A  felsőbb osztályokban, a VII.— VIII. osztályban, fogalmazás, 
kapcsolva az előbbi órán gyakorlatban végzett rózsaszemzéshez. Be
szélgetés a szemzésről, u tána  leírás, de1 ezt nem fejezhették be, mert 
a kollégák költeményeket kértek. Rendkívül örültem, amikor a tanító 
sa já t  költeményeiből a tolna-baranyai svábjaink dialektusára ismer
tem, A társaságból ta lán  csak én egyedül értettem meg őket egészen, 
Megemlítendőnek tartom  még, hogy a tanító nem használ olvasóköny
vet, hanem valamilyen gyermekújságnak havonként megjelenő, de bő 
számát. A zt mondja, hogy a gyermekek szívesen veszik és olvassák, 
sőt még a felnőttek is. Ez is egy faja a szoktatásnak! A  darm stadti 
Eleoncrenschule Landesheimjában (falusi vagy vidéki otthonában) e l
fogyasztott tízórai és az épület berendezésének megtekintése után, 
zuhogó esőben tovább indult autóbuszunk Lützelbach felé. Lützelbach 
egy tanerős iskolájából helyszűke miatt kiszorultam, lévén a legfia
talabb a társaságban, így csak a hangfoszlányokhoz jutottam. A 
felsőbb osztályokban kamatszámítással kezdte a tanító, aki már idő
sebb ember volt, m ajd  olvasás a kezdőfokon, u tána énekkel befejezte. 
A z  eddigi tapasztala taim  a lap ján  megállapíthattam, hogy nekünk
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sincs miért szégyenkeznünk, akár a módszeres e ljárást  nézzük, akár 
az elért eredményt tekintjük. Ennek az iskolának a megtekintése 
után a még mindig szitáló esőben indultunk Lindenfels felé, az O den
w ald  ,,gyöngyébe“, ahcl nagyszerű ebéd várt ránk. Ebéd után fel
mentünk a régi várba és a várfalon a ragyogó napsütésben gyönyör
ködtünk a nagyszerű vidékben. Útban hazafelé megtekintettük még 
a bensheimi Aufbauschule-t, amely a veit tanítóképző nagyszerű épü
letében van elhelyezve, miután a tanítóképzést átvitték a darm stadtí 
és mainzi Pád . Institut-ba, azaz Tanítóképző-főiskolára, amelyek a 
darm stad ti  Technische Hochschule-val kapcsolatosak.

Másik falura való kirándulásom aug. 16-án volt Storek tanácsos 
űr autóján. Első megállásunk —  öten voltunk, a tanácsos, két len
gyel tanítónő, egy litván miniszteri tisztviselő és én — Aarheiligenben 
volt. Pontosan nem tudom, de tíznél több tanerős iskola. Nagyszerű, 
modern épület, még nagyszerűbb felszereléssel és különálló to rnacsar
nokkal. Különösen a fizikai szertár nagyszerű. A  legkomplikáltabb 
dolgok megvannak benne, pl. gőzgép (kicsinyben), fényképezőgép, 
amelyikkel fotografálni lehet, st. De mindez a tanító és tanuló kö
zös készítménye. Minthogy rövid volt az idő, egy órán át a VIII. osz
tályban hospitáltunk. A  tanítás a német bíróságokról szólt. Nagy
szerű kérdések és feleletek. Láttam, hogy a népiskolai magasabb fo
kon hogyan kell történeti tárgyakat tanítani. Utána egy ú. n. Hilfs- 
klasse-ba mentünk. Itt kell aztán ideg és türelem, mert ezekbe csak 
gyengetehetségű gyermekek járnak, akik a többiekkel sehogysem tu d 
nak lépést tartani. Számtanítást hallgattunk, de kénytelenek voltunk 
megcsodálni a tanító végtelen, türelmét és talán még nagyobb szere- 
tetét. Sajnos, az idő előrehaladására  való tekintettel, nem tudtunk 
tovább maradni, sem bővebb bepillantást nyerni a schneppenhauseni 
és braunsharti  iskolák működésébe. Mint érdekességet mégis meg
említem, hogy a braunsharti iskolában a darmstadti Pedagógiai In té
zetnek két hallgatóját láttuk. Ók így nyáron a vidéki iskolákban 
hospitálnak.

V á r o s b a n .  A  városi iskolák tanulmányozása term észetszerű
leg két részre oszlott, hiszen egy hétig Darmstadt, egy hétig pedig 
F rank fu rt  am Main volt a székhelyünk.

D arm stad tban  csak egy iskolában voltam, de ebben az egyben 
megtaláltam  azt, amit kerestem. A  Morneweg-iskola elég új épület 
—  25 éves — , csöndes helyen, tágas udvar közepén. Az igazgató szí
ves vezetésével megnéztem az iskola kiváló felszerelését, m ajd  hospi- 
tálni kezdtem. Végigmentem a Grundschule négy osztályán. írás- 
és olvasástanítást, beszéd- és értelemgyakorlatot, természetrajzot, 
éneket és történelmet hallgattam. A  történelmet a kísérletképen fel
állított  kilencedik osztályban hallottam. A  tanító nagyszerű fogásai, 
kiváló tanítói egyénisége, a tanulók nagyszerű m unkája  valósággal 
bám ulatba ejtettek. A  tanító csak itt-ott ejt  el egy-egy szót, vet fel 
egy gondolatot, a többit a tanulók mind elvégzik. De hogyan? Él
vezetesen, lebilincselően, rendben. Évszámokkal nincs megakadás, 
csak a falra, a kifeszített papírszalagra kell nézni, amin ra j ta  van 
minden. Az idő, a történelem eseményei térbelileg ábrázolva. I t t  t a r 
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tózkodtam legszívesebben. Ide jön a legtöbb külföldi is. Itt  is voltak 
a tanítóképző-főiskolának hallgatói. Ahogy itt búcsúztak tőlem, nem 
fogom egyhamar elfelejteni. Utolsó órán, hogy ott voltam, ők k é r
deztek és nekem kellett felelnem. Fel-felzúgott az elszörnyülködés 
moraja, amikor Trianon igazságtalanságait elmondtam nekik, Az óra 
vége felé el kellett énekelnem a Himnuszt és a Hiszekegyet és te te 
jébe még néhány magyar nótát. Nekem, az én részemről méltó búcsú 
volt ez az óra Darmstadtól.

A  Morneweg-iskolában lá ttam  még egy érdekes dolgot, a homok
ládát. Egy négyzetalakú láda, tele homokkal. Amikor ott voltam 
és láttam, éppen D arm stad t környéke volt kidolgozva. A  szülőföld- és 
hcnismertetésnél (Heimatkunde) a tanító és tanuló közös munkával 
megcsinálják előbb a felszínt a kissé nedves homokból, a másik órán 
festékporral beszínezik a rétet, erdőt, szántót, belerajzolják  a folyó
kat, megállapítják  a községek és városok helyét. Amikor készen van
nak, megvan előttük szülőföldjük kicsinyített mása. Mindegyiknek 
kedves, mindegyik örül és mindenki még jobban szereti, mint azelőtt. 
Pedig nem kell hozzá más, csak fgy kis kedv, egy kis akarat, nagyon 
nagy ismerete a vidéknek és talán nem utolsó sorban talentum.

A  többieknél semmi különösebbet nem hallottam. Eredeti dolgot 
vajmi keveset láttam, de mindazonáltal a darmstadti hét megmarad 
emlékezetemben, mert megmutatta a megállapodott, tehát nem k ísér
letező német iskola képét. A  kísérletező iskolát annál jobban meg
figyelhettem Frankfurtban .

F rank fu rt  fejlődése rányom ja bélyegét iskolaügyének fejlődésére 
is. Egész utamon m induntalan hallottam, hogy szegények lettek a 
németek. Fiát szegénységet vajmi keveset láttam. Amelyik város 
megengedheti magának, hogy egy és fél millió márkás iskolát építsen, 
az  nem lehet szegény. Éppen ottartózkodáscrn idején avatták fel 
Európa és ta lán  a világ legmodernebb — ők m ondják —  iskoláját, a 
Hindenburg-iskolát. Tényleg bámulatos. Mind külsőjében, mind belső 
felszerelésében lényegesen eltér az eddigi iskolaépítkezésektől. K ü l
sejében hasonlít F rank fu rt  háború után épített külvárosának hosszú, 
egyenletes, egyszerű, mindenféle díszítés nélküli, lapostetejű épület- 
soraihoz. M ár maguk ezek az épületek megragadják az embert éppen 
szokatlan formájuknál fogva, még jobban megragadja és lebilincseli 
az embert azonban, ha bemegy ezekbe az új iskolákba. A  fentemlített 
Hindenburg-ískola pavillonszerű. Öt pavilion van benne, de ezek nem 
számozva vannak, hanem mindegyik pavilion mennyezete más-más 
színű, A  folyosókon a falon Németország fejlődését megmutató gra 
fikonok láthatók. Minden pavilion lépcsőfel járatában a környék a lap 
ra jz a  van a falra festve*. A  lépcsőházakban rovargyűjtemények és 
aquárium, A  tanterm ekben a padok tu lajdonképen kis asztalkák két 
gyermek részére. Az ülőhelyek kis székek. A  padló gummi. Az egyik 
fal üvegfal, amely eltolható és kinyitható, ra j ta  kiléphet az ember 
a terraszszerű  udvarra. Az iskola ideális helyen is épült, amennyiben 
az épület és a terraszok mögött lombos és fenyőerdő húzódik. Ebben 
az iskolában valódi élvezet lehet a tanítás.

Ehhez az iskolához hasonló, de mégsem egészen az, az ú. n.
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római városban (Römerstadt) lévő iskola, valamint Frankfurt  újabb 
,iskolái, pl. a Holzhausen-iskola.

Hárem  iskolában hcspitáltam: az evang. Kleist-, a modernebb 
Holzhausen és a teljesen modern Schwarzburg-Refcrm-iskolában. Az 
evang. Kleist-iskcla nem képviseli a legújabb iskolatípust, hanem in
kább az a rany  középúton jár. Az I. osztályban a tanítás úgyszólván 
egészen az ABC-könyv két állandó alakjához, Edihez és Rudihoz 
kapcsolódik. Az I. osztály tanító jának tanítása tetszett, de fegyelem 
dolgában, úgy vettem észre, az új iskola útjain jár. Kiváncsi voltam 
még ebben az iskolában a vallástanításra, de semmi különöset nem 
hallottam.

Ami a modernebb iskolában tett tapasztala taim at illeti, a követ
kezőkben fogom leírni. A  Holzhausen-iskola szelleme teljesen ú j 
szerű, tanítóin azonban meglátszik, hegy nem igen tud ják  magukat 
beleélni ebbe az új, szabad szellembe. Egy jó tanítást hallottam hon
ismertetésből és egy érdekeset, újszerűt helyesírás- és fogalmazás
ból. A  honismertetést a l i le .  osztályban leányoknál W üst kollégától 
hallottam, aki a budapesti német iskolának is volt tanítója. R en d 
kívül ügyes tanítás volt. Semmi rendzavarás és mégis mindenki e l
m ondhatta  azt, amit akart. A  másik tanítást a Ha. fiúosztályban ha l
lottam. Egész különleges e ljárást  láttam. A  tanulók egyik része írt, 
a másik része a második nagytáblára  és a füzetbe rajzolt, a harmadik 
része pedig beszélgetett és figyelt arra, hogy mit csinál a többi. A 
tanító  maga is eredeti egyéniség (ingujjra vetkőzve fogadott). R en 
geteget irányít. Nagyon élvezetes óra volt. Hallgattam még egy szá
raz számtanítást, ahol a tanító — úgy vettem észre — brillírozni akart, 
és egy nyelvtanítást, persze grammatizálást.

Frankfurti  és egyben németországi tartózkodásom utolsó nap já ra  
esett a Schwarzburg-Reform-iskolának a meglátogatása. Az épület 
maga nem új, de annál újabb a szelleme. Az első órát az igazgatónál, 
Conrectcr Garz-nál töltöttük a VII. fiúosztályban, fizika órán. Amit 
ezek a gyerekek produkálnak és tudnak a villamosságról, az bám u
latba ejtő. Mintha mindegyik kész elektrotechnikus lett volna. Azok 
a kísérletek, amiket ők csináltak, nálunk középiskolákban is nem tu 
dom előfordulnak-e. Igaz, hogy meg is van hozzá a szükséges fel
szerelés. U tána egy írástanítást hallottam, de semmit sem lehetett 
megérteni, akkora lárma volt. Mindenki beszélt és mindenkinek a 
hangjá t lehetett hallani, csak éppen a tanítónőét nem. Örültem, mi
kor vége volt az órának. Utolsó látogatásom a IV. fiúosztályban volt. 
A  fiúk éppen vakációi élményeiket mondták el. Épp olyan volt ez, 
mint nálunk a beszéd- és értelemgyakcrlaíck. Egy csöppet sem kü 
lönb, Talán  az, hegy itt is néha a fél osztály egyszerre beszélt.

Ezzel nagy vonásokban vázoltam németországi tanulmányutamat. 
M egemlítendőnek tartom  azonban még azt, hogy a német iskolák 
nagy súlyt helyeznek a testi tisztaságra. Minden tanulónak heten
ként egyszer legalább meg kell fíirdenie. Könnyen tehetik, mert úgy
szólván minden városi iskolának az iskolaépületben megvan a sajá t 
'fürdője. A  másik pedig, amit megemlítek, a városi iskolák reggeliző- 
,akciója. Minden tanuló mérsékelt, úgyszólván potom árért, a szegé



nyék pedig teljesen ingyen hol tejet, hol kávét, hol kakaót kap regge
lire vagy tízóraira egy darab  kenyérrel.

És amikor visszagondolok tanulmányutamra, a szeretet és hála 
érzése fog el azok irányában, akik utamban segítségemre voltak. Első
sorban hálával és köszönettel tartozom egyet, egyházunk bölcs vezé
rének, hogy az egyetemes egyház adományával hozzájárult költsége
imnek legalább részbeni fedezéséhez. Másodsorban hálásan gondolok 
a tanulm ányút kiváló életrehívójára, Schulrat Fr. J. Níemann-ra, aki 
a  magyarok iránti szeretetének annyiszor és annyira kifejezést adott, 
hogy szinte már feszélyezve éreztük magunkat. Sajnálkozását fejezte 
ki előttem, hogy csak ketten  voltunk magyarok. Éppen azért azt mon
dom, ha valaki teheti, figyelje’ meg a berlini Zentralinstitut für E r 
ziehung und Unterricht felhívását és menjen el ilyen tanulmányútra. 
Sohasem fogja megbánni. Aki pedagógiát látni és tanulni akar, az 
menjen Németországba, Sajnálom, hogy egész utamat le nem írhatom, 
valaki ta lán  mégis kedvet kapna és abból csak tanügyünk nyerne.

Kaposszekcső. Hof fmann Károly.

Egyesületi élet.
Az Országos Szövetség  1930. évi december 29-én tar to t ta  tiszt

újító gyűlését Budapesten, a Tanítók Házában, a tagok meglehetős 
részvétlensége mellett. Összesen 94-en jelentek meg, ezekből is 50-en 
Pestmegyéből —  18.000-ből! Hogy a látogatottság nem volt na 
gyobb, azt az egymást követő gyűlések sorozata ckozta. Nem telik, 
hiába!

Az elnöki tisztséget egyhangú lelkesedéssel ismét Rákos Is tván
nal töltötték be. Egyik alelnöki állásba Grieszhaber E. Henrik  is be
jutott, — amit örömmel regisztrálunk. Az igazgatóság tagjai lettek 
a mi részünkről: Darida Károly, Ludván Sándor, Mendelényi János, 
Herényi Rezső,, Rohoska Gézd  és W eitler János. Az igazgatóságnak 
elnökünk hivatalból tagja. Országos egyesületünk tehát a Szövetség 
vezérkarában 8 taggal van képviselve.

A  főtitkári állás betöltése nem ment símán. Két komoly kan 
didátus ál le tt egymással szemben: Földes Ferenc  és Wanitsek Rezső. 
Mind a kettőt jól ismerjük. Mind a kettő rá term ett erre a nagyfon
tosságú állásra. Ha azonban a méltányosság szemüvegén nézzük a 
dolgot, akkor úgy látjuk, hogy Földes Ferencnek megválasztása n a 
gyobb megnyugvást keltett volna országszerte. A tanítóság tartozik 
ezzel az elégtétellel annak a férfiúnak, akit a legilletékesebb irodalmi 
areopag babérkoszorúval tün te te tt  ki, aki dicsőséget és elismerést 
szerzett a tanítói névnek, de aki bátor szókimondásáért, a tanítói 
érdekek férfias védelméért a vértanuk töviskoronáját nyerte el ju ta l
mul. Ham arosan megfeledkezünk mindenről. De szabadna-e nekünk, 
tanítóknak?

*

Mint tudjuk, a pénzügyminiszter m ár kötelező Ígéretet te tt  az



25

értékegységes tanítók sérelmeinek orvoslása tárgyában. Tehát küz
delmeinknek már mutatkozik egy kis eredménye. Egy laptársunkban 
ebből kifolyólag azt olvassuk, hogy e téren minden megmozdulásnak, 
kezdeményezőjei és irányítója, ha nem is ő volt a cégjegyző, az ORTE 
volt. Ugyanezt és ugyanezen joggal mondhatjuk mi is. Aki lapunkat 
figyelemmel olvassa, amely érzékeny szeizmográfként minden meg
mozdulásra  reagál, ezt tud ja  is. Ezt tehát bizonyítgatni nem keli. 
Az iniciativát, amennyire mi visszaemlékezünk az elmúlt küzdelmes 
évben is országos egyesületünk adta  meg. De azt nem azért szegezzük 
le, mintha ezt különös érdemként akarnánk feltüntetni, csupán csak 
a történelmi hűség kedvéért.

A  Bányakerületi Ág. Hitu. Evang. Tanítóegyesület 1930. évi ok
tóber hó 2-án Békéscsabán ta rto tta  meg rendes évi közgyűlését, me
lyen Szeberényi Lajos Zs. dr. esperes, felsőházi tagon kívül, a lelkészí 
kar, Rell Lajos dr. reálgimnáziumi igazgató, számos más érdeklődő 
vendég és 72 egyesületi tag vett részt.

U h r i n  Károly  elnöki megnyitójában az egyesületnek hat évi 
működését vázolta nagy vonásokban és kidomborította az egyesület 
célját. Az egyesület azért alakult meg, hogy az evangélikus tanító
ságot egy táborba tömörítse, az evang. tanítók m unkáját egy közös 
cél szoltálatába úgy irányítsa, hogy ez a munkásság az evang. iskola
ügyet előbbre vigye, az evang. iskolák régi, magas nívóját fenntartsa, 
ha kell, visszaállítsa; mindenkor evang. egyházunk érdekeit szol
gálja, az evang. tanítóságban az erős protestáns öntudatot, hitünk 
szeretetét, az evang. egyházhoz való törhetetlen ragaszkodást ébren- 
tartsa, erősítse, az evang. tanítóság pedagógiai tudását bővítse s mind
ezek mellett foglalkozzék közös anyagi ügyeivel s igyekezzék az egy
házi életben a tanítói állás és munka fontosságának megfelelően a ta
nítóság jogait megvédeni, illetőleg részére további jogokat biztosítani. 
Az evang. tanítóság egyik legmagasztosabb feladata ezek mellett, 
hogy belecltsa az ifjúság s á lta la  a nép leikébe a reményt, a bizal
mat, a hitet édes hazánk újjászületése iránt, hogy bátorítsa a csüg- 
gedőket, erősítse a kishitüeket és ne engedjé, hegy a mostani hely
zetbe való belenyugvás erőt vegyen a lelkeken.

Uhrin Károlynak nagvkcncepciójú beszéde mély hatást gyako
rolt a hallgatóságra.

A zu tán  D a r i d a Károly titkár a Bányakerületi Evang. Tanító- 
egyesület 1930. évi működéséről szóló évi jelentésében lelkesedéssel 
emlékezik meg az ágostai hitvallás bátorlelkű megalkotóiról, a lelki- 
ismereti szabadság hős védelmezőiről. Őseink dicső emléke és pél
dá ja  ad jon  nekünk is erőt, buzgalmat evangéliumi egyházunk védel
mére. Közéletünk minden ágazatában tartsuk szemelőtt és segítsük 
elő evang. egyházunk tagjainak érvényesülését, vezető állásokba való 
ju tta tását.  Vegyük kezünkbe a daloskörök, olvasókörök vezetését, a 
vármegyei és községi képviselőtestületekbe, a törvényhozás mindkét 
házába  bátor szavú hitsorsosainkat küldjük. Gondoljunk evangélikus 
szegényeinkre és törekedjünk arra, hogy gyermekeiket karácsonyra 
felruházhassuk.
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Egyesületünk vezetősége mindent megtett a büzaár eséséből szár
mazó kárcsodás mielőbbi kiküszöbölésére, de eddig csak ígéreteket 
kaptunk.

A  révfülöpi Üdülöház anyagi helyzetére vonatkozólag jelenti, 
hegy 5000 pengő belső kölcsön gyűlt össze, melyből 1500 pengő for- 
d ít ta to tt törlesztésre, a többi bankban kamatozik. Krug Lajcs, orsz. 
egyesületünk elnöke megszerezte a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
soproni liókjánál a hosszúié járatú  kölcsönt, miben Kapi Béla püspök 
úr Öméltósága és M esterházi Ernő dr., dunántúli egyházkerületi fel
ügyelő úr Öméltósága nagy segítségére vcltak, amennyiben lehetővé 
tették, hogy a 62 féléven át törlesztendő 10.000 dollár bekebeleztes- 
sék a dunántúli egyházkerület földbirtokára.

Jelenti, hegy az Üdülöház jelenlegi gondozója özv. Klein Mi- 
hályné és felügyelője Kcvács József nyug. tanító mintaszerűen tö l
tötték be hivatásukat.

Egyesületi a lapszabályaink megszerkesztésére és azok módosítá
sára megbízást kér és azek felülvizsgálására s az egyházkerületi köz
gyűléshez való felterjesztésére a választmány felhatalmazását kéri.

A  Zelenka Frigyes dr. egyetemes tanügyi előadó szerkesztette 
iskclalátcgató-tanítókról szóló szabályrendeletre nézve azt javasolja, 
hogy országos egyesületünk közgyűléséhez oly indítvány terjesztendő, 
miszerint az egyetemes egyházi közgyűlés elé olyan javaslatot tei- 
jesszen fel, hegy e szabályrendelet, mely az evang. iskolák fejleszté
sének nem felel meg, ne fogadtassák el, miután abban az iskolaláto
gató-tanító számára nincs semmi intézkedési jogkör biztosítva, csak 
jegyzőkönyvet vesz fel, vagy jelentést tehet.

Javaso lja  az évvégi vizsgálat eltörlését s helyette évzáró ünne
pély tartásá t.  — M ajd egyházmegyei tanítóegyesületeink ezidei m ű
ködését ismerteti egyenként, kivéve a budapesti esperességi tanító- 
egyesületet, melynek jegyzőkönyve nem érkezett be. Az egyházme
gyei tanítóegyesületek tevékeny, tartalmas, a haladás jegyében kifej
tett működése felett őszinte örömét fejezi ki. Még jelenti, hogy egy
házkerületi egyesületünk elnöksége a legszorosabb együttműködést 
ta r to tta  fenn a Tanítók Országos Szövetségével és az Eötvös-alappal.

Az évi jelentéssel kapcsolatban A d a m k o v i c s  Jáncs  tótkom- 
lósi evang. tanító a következő határozati javaslatot terjeszti elő: 
m ondja  ki a közgyűlés, megkeresi iz Országos Evang. Tanítóegyesület 
elnökségét, miszerint szólítsa fel úgy az Üdülőház belső kölcsönét ke
zelő pénztárost, valamint az országos egyesület pénztárosát, hogy a 
belső kölcsön felhasználásáról, illetőleg az Üdülőház pénzügyeiről, a 
felvett dcllárkölcsönről okmányokkal igazolt részletes elszámolást t e r 
jesszenek elő a folyó évi november hó folyamán megtartandó Orsz. 
Evang. Tanítóegyesület közgyűlése elé. — A közgyűlés a határozati 
javaslatot elfogadja és az Orsz. Evang. Tanítóegyesület közgyűlése 
elé felterjeszteni elhatározza.

Darida Károly titkár javaslatára  a közgyűlés Krug Lajos orsz. 
evang. tanítóegyesületi elnöknek a dollárkölcsön megszerzése körüli 
ügybuzgó fáradozásáért jegyzőkönyvi hálás köszönetét szavaz meg.

Az évi jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés mélt. és főtisztelendő



Kapi Béla püspök úrnak és Mesterházy Ernő dr. egyházkerületi fel
ügyelő úr Öméltóságának abbeli áldozatkészségükért, hogy az Üdülő
ház szám ára felvett jelzálogkölcsönnek a dunántúli egyházkerület 
földbirtokára való betáblázást engedélyezni kegyeskedtek, hálás jegy
zőkönyvi köszönetét fejezi ki. Ezen határozat az Orsz. Evang. T a 
nítóegyesület közgyűlése elé terjesztendő.

T c m k a  Pál mezőberényí evang. tanító: ,,Hol halad a magyar 
iskcla és a magyar tanító a modern ku ltú rá ram la tban?“ című érdek- 
feszítő tanulm ányában kifejti, hegy amint a mai társadalom olyan 
egyének összessége, akik világszemléletükhöz az elhatározó irányítást 
az iskolákban kapták, viszont éppúgy a mai iskcla célkitűzése, a mai 
társadalom tudom ányi és a mai filozófiai világszemlélet közös eredője,

A  modern kultúráram latban az iskola az élen halad. Az am eri
kai Egyesült Államok iskoláit a magyar iskolákkal összehasonlítva, 
megállapítja , hegy a magyar iskola teljesítményével értékben utoléri 
az amerikai iskolákat, mert Scharelmann és Gansberg szerint: ,,Az 
oktatásban legfontosabb a tanítóegyéniség hatása .“ Az amerikai t a 
nítónak foglalkozása a tanítás, a magyar tanítónak hivatása az. Az 
amerikai tanító él a munkájából, a magyar tanító nélkülözni is kész. 
Az amerikai tanító hazája  életét szolgálja; legfőbb jelszava: ,,Légy 
egészséges!“ A  magyar tanító hazája feltámadását készíti elő; jel
szava: „Nem, nem, soha!“ —• Elnök felolvasónak magas nívójú, szép 
gondolatokban gazdag dolgozatáért a közgyűlés hálás köszönetét fe
jezi ki.

D a r i d a Károly titkár ismerteti a kerületi és az országos egye
sület elnökségének a búzaértékelés okozta kár megszüntetése é rdeké
ben kifejte tt  ténykedését és a rra  figyelmeztet, hogy mivel 193E július 
1-én úgyis újból fogják értékelni a búzát, most ne követeljük azt, h a 
nem inkább a kárpótlást szorgalmazzuk. A  fogalmak összezavarása 
és félreértések elkerülése céljából szükségesnek tartja , hegy az egész 
vonalon csak tanítói búzafizetésről legyen szó és ne kántortanítót em 
legessenek folyton. Kántortanítót törvényeink nem ismernek, csak 
egyszerűen tanítót és így csak tanítói fizetésről lehet beszélni m ind
addig, míg a tanítói fizetés nincs különválasztva a kántoritól.

U h r i n  Károly elnök javasolja, hegy ha 1931. július 1-ig nem 
jelenik meg a búzaértékelésről szóló új rendelet, követelünk kárpó t
lást. — A közgyűlés úgy az elnök, mint a titkár javaslatát elfogadja.

G á 1 i k János felolvassa a számvizsgáló bizottság jelentését, mely 
szerint a bizottság a pénztáros 1929. évi számadásait megvizsgálta, 
tételenként a vonatkozó okmányokkal és a takarékpénztári be té t
könyvvel összehasonlította és teljesen rendben találta, miért is 
Greksza György pénztárosnak köszönet megszavazását és a felment
vény m egadását javasolja. — A közgyűlés úgy a számvizsgáló bizott
ságnak, mint Greksza György pénztárosnak lelkiismeretes, pontos m ű
ködéséért köszönetét szavaz és a felmentvényt megadja.

U h r i n  Károly  elnök indítványozza, hegy a megválasztandó el
nökség a jövő évben pályad íj ja l  jutalmazandó pályamunkát tűzzön ki. 
— A  közgyűlés az indítványt elfogadja.
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U h r  i n Károly  elnök megköszönve az egyesület szíves bizalmát 
és támogatását, bejelenti az egész tisztikar lem ondását és új tisztikar 
megválasztását tűzi ki.

D a r i d a  K ároly  t itkár előterjeszti és elfogadásra a ján lja  a v á 
lasztm ány tisztújító javaslatát, mely szerint: elnök: Huszák József 
szentesi igazgató-tanító; alelnökök: Varga Géza mogyoródi, Darída 
Károly  békéscsabai, Kiszely János ceglédi, Rohoska Géza szarvasi 
tanítók; titkár: Stötzer Frigyes hódmezővásárhelyi tanító; főjegyző: 
vitéz Szügyi Károly  rákoskeresztúri tanító; jegyzők: ifj. Zatvkó Mi
hály orosházi, Róth Kálmán aszódi, Solcz Béla soltvadkerti, Szutórísz 
László mezőberényi tanító; pénztáros: Jáncvszky György szarvasi 
tanító; számvizsgálók: Lehotszky Igor, M clnár Jáncs  békéscsabai, 
Rohcnczy Pál, F rankó Mihály szarvasi tanítók. Igazgató választmány: 
Stark Béla, Weil A ndrás, Brezovszky József, Kuszy Dániel, Zselló 
Lajos, Fecske Pál, P á te r  Jenő, Máyer József, Solti János, Kiss Béla, 
Mertz Gyula, Meskó György, Molnár Imre, Csizmadia Mihály, Adam- 
kcvics János Greksza György, Czirbusz Endre, Rohcska Lajos, Falusi 
Pál, Rohcska Jenő, Hnustyán István, Brlás Pál, Kozsuch János, Bun- 
csák Gusztáv, Lehotszky János, Lipták Pál, Gálik János és Varga 
László tanítók. —- A  közgyűlés a választmány tisztújító javaslatát 
egyhangúlag elfogadja és a fentnevezett tisztikart egyhangúlag meg
választja.

Több tárgy nem lévén, U h r i n  Károly elnök a közgyűlés nevé
ben szívélyesen üdvözli és kitartó munkára buzdítja  az új elnököt és 
a tisztikart, működésükre Isten áldását kérve, a közgyűlést berekeszti.

H u s z á k  József, mint megválasztott új elnök megköszönve a 
közgyűlés kitüntető bizalmát, kéri a kar tá rsak  ügybuzgó támogatását 
s Ígéri, hogy elnöki tisztében legjobb tehetségével igyekezni fog a be- 
léhelyezett bizalomnak megfelelni. —  A közgyűlés éljenzéssel fo
gadja  szavait.

A  Dunáninneni Ág. Hitv. Euang. Egyházkerületi Tanítóegyesület 
1930. évi szeptember hó 10-én Budapesten  tarto tta  ez évi rendes köz
gyűlését a tagok élénk édeklődése mellett.

A  magyar Hiszekegy elhangzása után B é r c e s  Lajos egyesületi 
elnök emelkedik szólásra. Megnyitó beszédét a 400 éves ágostai hit
vallásnak kívánja szentelni, mert nemcsak joguk, de kétszeres köte
lességük a hitvallással ünnepi bensőséggel foglalkozniuk azoknak, akik 
mint „ágostai tan ítók“, a gyermekek millióit annak szellemében és 
igazságaiban kívánják előre vezetni.

Visszapillantást vet a nagy idők m últjára, a hitvalló hősök négy 
századon át is tiszta fénnyel felénk ragyogó alakjára . Kiemeli azokat 
a  sarkalatos igazságokat, melyek az ágostai hitvallást egyházunk örök 
kincsévé, megingathatatlan alapkövévé teszik. Evngélikus tan ítósá
gunk kötelességévé teszi, hogy mielőtt tanítványai elé áll, bensőséggel 
tanulmányozza a hitvallást, mert csak így, ihletett lelken keresztül 
k apha tja  meg a gyermek azt az ágostai hitvallásban rejlő határozott, 
mindeneket meggyőző evangélikus felkészültséget, melyre' nap ja ink
ban oly nagy szüksége van egyházunk minden tagjának.
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Evangélikus tanítóságunk megérti és átérzi a 400 éves múlt szel
lemét, az ősök pé ldá já t  követni kívánja, ezért a következő deklará
ciót olvassa fel:

,,Mi evangélikus tanítók hirdetjük, hegy minden, ami Istentől 
született, meggyőzi a világot. És az a diadalom, ami meggyőzte a 
világot —  a mi hitünk,

E hitünkből folyólag hirdetjük az örökkévaló, tesínélküli, oszt
hatatlan, végtelen hatalmú, bölcsességű és jóságú Istent, aki három 
egyenlő lényegü, hatalmú és örökké való személy, Atya, Fiú és Szent
lélek. H irdetjük és tanítjuk, hogy az emberek saját érdemeik és te t 
teik által nem igazulhatnak meg Isten előtt, hanem hit által. T anít
juk, hegy az egyház a szentek gyülekezete, ahol jót tenni, istenes 
életet élni mindenkinek kötelessége1, érdemeiért szentek sorába em
berek által senki sem emelhető. Hirdetjük és tanítjuk, hogy mind
annyian bűnösök vagyunk, de vétkeink Krisztus által megbocsáttat
nak, Valljuk, hogy az embernek szabad akara ta  van, melynek a lap 
ján ítélő tehetsége körébe eső dolgokban szabadon választhat, de a 
Szentlélek támogatása nélkül nem képes az Isten igazságát, vagy a 
lelki igazságot megcselekedni.

Az ágostai hitvallásban lefektetett igazságokat mi, evangélikus 
tanítók nemcsak valljuk, de azokban élünk, azokat tanítjuk s tan í
tásunk által a gyermeken át evangélikus híveink élő hitévé tesszük. 
Isten minket úgy segéljen! Ámen."

A  deklarációt a jelenlévők állva hallgatják végig mély meg- 
illetödéssel.

A  hála és nagyrabecsülés hangján emlékezik meg megnyitó b e 
széde során az elnök az egyházkerület világi elnökéről, Lándori Kéler 
Zoltán drról. Hogy szerette és becsülte a tanítói kart, annak sokszor 
ad ta  tanuje lé t  nemcsak szavakban, hanem tettekben is. Erről tanús
kodik ,,Gyorssegély"-alapítványa is. Felismerte és vallotta, hogy 
csak a tanítói kar bevonásával lehet egyházunkban áldásos munkát 
kifejteni és ezért szélesebb jogokat kívánt egyházunk alkotmányában 
a tanító számára biztosítani. Szíve, lelke tele volt jósággal. Egyház- 
szereteténél csak hazaszeretete volt nagyobb. Leghőbb óhaját, a nagy 
kerület visszaállítását nem érhette meg, de az ő vágya, az ő hite 
tovább él abban a tanítói karban, amely emlékét szeretettel és mély 
tisztelettel fogja mindig őrizni.

A  közgyűlés L á n d o r i  K é l e r  Zoltán dr. á ldott emlékét jegy
zőkönyvben örökíti meg és utódját, S z t r a n y a v s z k y  Sándor dr. 
Öméltóságát jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli és kifejezésre ju tta tja  
vele szemben az egyesüület őszinte örömét és ragaszkodását.

K i s s  István püspök u ra t  a közgyűlés 40 éves lelkészi jubileuma 
alkalmával hódclatte ljes tisztelettel és szívből fakadó szeretettel kö
szönti. — Ugyancsak 40 éves lelkészi működéséből folyólag a köz
gyűlés jegyzőkönyvileg tolmácsolja B a l o g h  István esperes úrnak 
őszinte szerencsekívánatait.

A zután  H e r m a n n  József tanító a ,,Valláserkölcsi nevelés az 
evangélikus családban és iskolában" című értekezését olvassa fel. 
Éles meglátással m uta t rá, hogy az iskolában és a családban az evan
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gélikus öntudatot miként és mivel lehet beoltani a gyermekekbe és a 
íelnőttekbe. Példákkal m utatja , milyen fontos ma, hegy egyházunk 
minden tagja  öntudatos evangélikus legyen.

A nagy figyelemmel hallgatott felolvasás élénk eszmecserét vá l
tott ki, melynek során G á 1 János hangsúlyozta, mennyire szükséges 
lenne a Luther-Társaság kiadásában háború előtt megjelent vallás
erkölcsi elbeszélések további terjesztése, propaganda iratok kiadása, 
egyházi lapoknak terjesztése a preszbiteri tagok által.

Hermann Józsefnek értékes felolvasásáért a közgyűlés jegyző- 
könyvi elismerését és köszönetét fejezte ki.

B í z i k  József ,,Az evangélikus tanító helye az egyházban és a 
tá rsadalom ban“ címmel nagy gonddal összeállított, gazdag tapasz ta 
laton épült m unkájá t olvassa fel. Szomorú, de való tényekkel vilá
gítja meg először a ra jtunk  kívül álló okokat, másodszor a tanító 
hibáit, melyek miatt a tanító a társadalom ban nem áll még ma azon 
a helyen, melyen állnia kellene.

Elnök bejelenti, hogy egyes egyházak megtagadják tanítóinak a 
tanítógyűlésekre szükséges napidíjak kiutalását. A  fejér-komáromi 
esperesség indítványozni határozta  el a kerülethez, hogy napídíjak 
ne adassanak.

A közgyűlés sa jnála tta l  veszi tudomásul és kimondja, hogy 
amennyiben a kerületi gyűlés a napidíjak kiadását — az a lapsza 
bályok ellenére — megtagadná, akkor a tanítói egyesület működése 
megszűnik. Kimondja továbbá, hogy a legközelebbi közgyűlés csak 
két év múlva, az esedékes tísztújítás alkalmával tartassák.

K a r n e r  Jenő  pénztáros jelentése után elnök megköszöni a je
lenlévők élénk érdeklődését, üdvözletét küldi a távollévőknek és az 
ülést berekeszti. Himnusz.

Kondacs A ndrás  szarvasi ág. h. ev. tanító életének 46., kiváló ta 
nítói működésének 27. évében, folyó évi január hó 1-én, egy heti 
súlyos betegség u tán  elhunyt. A  korán elköltözött kartárs  nemcsak 
az iskolában végezte dolgát példás kötelességérzettel, hanem mint 
a Békési Egyházmegyei Tanítóegyesület lelkiismeretes főjegyzője is 
szerzett magának érdemeket. Emlékezete legyen áldott.

Könyvismertetés.
„így j ó . . . “ M ó r a  L á s z l ó  verseskönyve. Budapest, 1930. 

(A Gárdonyi Társaság k i a d á s a ) Egy eszme, egy költemény 
amely megragadja a szíveket, többet ér egy nyert csatánál — 
mondja Szemere György — mert felemeli, megnemesíti az em
beranyagot! Móra Lászlót, a Gárdonyi Társaság poétalelkű fő
titkárát nem kell külön dicsérgetni; ö sokkal ismertebb költő 
annál. Az ő könyveit el kell olvasni. Sokszor  kell elolvasni! 
Mert akár a kicsinyekhez, akár a nagyokhoz szól, egyformán 
vérbeli költő és csupa szívember lelke tárul elénk. Testvérlel- 
kekről mondta a költő filozófus, hogy azok a n a g y  gondolatok,
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amik a szívből szüleinek! Ha könyveit gyermekeink kezébe 
adjuk, akkor a kis emberpalánták igazán csak a jót, a szépet 
és a nemeset tanulhatják meg a nagy mesemondótól : „ M e s e 
o r s z á g “ Fosa Lajosától!

Móra László szavai nem pörölycsapásként hullanak az em
berek közé, nem tűzostora, nem vészharangja ő a megtépett 
magyarságnak,  hanem jobb jövőben bízó lelke. A magyar kalá
szokat  termő ősi föld mesemondója, a vadvirágos rétek, rengő 
búzatáblák, a szent, a tiszta családi élet halkszavú költője, — 
a nagy Tanító —, akinek minden szavában ott lüktet az ősmagyar 
hit, erő és lélek. A nagy ősök lelke: a szép, a nemes lélek, a 
nemesítő lélek!

Móra László költészetéről és verses könyvéről az I r o d a 1 o m- 
t ö r t é n e t  és a Ma i  m a g y a r  M ú z s a  című anthológia is nagy 
elismerés hangján emlékezik meg. ifj. Krug Lajos.

*

Szivek Muzsikája. B. H a j ó s  T e r é z i a  novelláskönyve. 
Budapest,  1930. (A Gárdonyi Társaság kiadása.)

Már a könyv borítólapja is jó. Ügyeskezű művész alkotása. 
Ritkán simul így címoldal könyv tartalmához. Két szív fűződik 
egymásba.  Az egyik az írónő szíve, a másik az olvasóé, aki 
m egsze re t te . . .  És a melegszavú asszonyszív dalolni kezd, vi
rágok fonódnak lantja körül. Rózsaszín, hófehér magyar virágok. 
Szinte megcsapja az embert az üde tavasz bódífó lehelete. 
A'fúltak romantikus szépsége ébred új életre és megtörténik a 
nagy csoda:  a szívek muzsikája közelebb hozza a komor Mát 
és a boldog Tegnapot. Fehér, tiszta szív-virág Hajós Terézia 
könyve. Van benne valami B a i n  nagy asszonyhitéből, lelki 
nagyságából. Olyan, mint múlt időknek itt felejtett, régi, finom, 
kényes csipketerítője. Anyáink boldogabb leányéveinek meg
maradt, félteit emléke. Amikor még önzetlen, megértő, meleg 
szívek dobogtak.

Vagy talán olyan inkább mint egy pasztellkép, ahol „a völgy
ben már hosszú árnyékok bujkálnak, szivet zsongííó zene kél, 
mintha fátyolítindérek, lebegő lelkek szíve muzsiká lna?“

Finom kontúrok, meleg színek. Szívesen megpihen az ember 
szeme rajta. Hisszük, hogy Hajós Terézia újabb művei, amiket 
szeretettel várunk, ép oly osztatlan elismerést váltanak majd ki 
országszerte, mint a „Szívek Muzsikája“. ifj. Krug Lajos.

„Földem!" B a k ó  J ó z s e f  verseskönyve. Sopron, 1930. 
(A Frankenburg Irodalmi Kör kiadása.)

A földimádó dacos ősmagyar szíve vérét öntötte a dalba s 
a dalok élnek! Bámulatos puritán lélek kibontakozása ez a könyv. 
A nemzet jövőjének legfőbb őre: a tanító pengette meg lelke húrjait 
benne! Eszmékért  lelkesedő, csupa hit fiatalember búra konyult 
koponyával, a tilalomfás magyar határban térdrehull a vér, a munka 
és  a föld megejtő mámorában.  Nem szédíti el a zsongó utca
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nem csalja meg a .kósza Vénusz“, — de elkíséri édesanyja 
lelke, mint szent mosollyá szépült gyötrelem.

Akár bírókra készen áll a szűzi mezőben, szilájuk mint az 
öspogány, — akár testálón áll a város fölött gyóntató csendü 
pacsirlás hajnalon: minden szavában költői lelke buggyan elénk,

ifj . Krug Lajos
*

„Két kis piros csizma^. S i m o n  L a j o s elbeszélései. Buda* 
pest, 1930 (A Gárdonyi Társaság kiadása.)

A „Két kis piros cs izma“ c. elbeszéléskötet méltán sorako
zik Simon Lajos eddigi köteteihez. Az „Örök vágyak“, a „Cse
répvári történetek“, a „Delelőn c. könyvek szerzőjének kétség
kívül legnagyobb erőssége a lokálpatriotizmus végtelen szeretető 
amely a legnemesebb hazaszeretettel párosul.

*

Szülői Értekezletek c. könyvem megmaradt  példányaik 
leszállított áron 2 pengő előleges beküldése esetén bérmentve 
szállítom a megrendelőknek. Fogl János,  áll. polgári fiúiskolái 
igazgató, Sopron, Halász-u. 23.

Az első Gárdonyi-szobor.
Győr sz. kir. város dicséretes elgondolással, szép kivitelű mell

szobrot készíttetett  a magyar irodalmi spiritualizmus úttörőjének: 
Gárdonyi Gézának. — Gárdonyi Géza tudvalevőleg Győrött kezdte 
bontogatni sasszárnyait és innét indult el a dicsőség országút]ára.

A  mellszobor és a lapzata  Zászlós István győri születésű, több
szörösen pá lyad íja t  nyert szobrászművész alkotása. Az alapzat elő
lapján, két pálmaág felett, az író neve olvasható.

A  szobor Gárdonyi Gézát abban a korban ábrázolja, amelyben 
írói pá lyája  zenitjén volt. A  győri kies B atthyány-parkban áll a 
sikerült szobor és pedig olyan részén a sétánynak, mely a lá thatatlan  
ember lelkületének teljesen megfelel: két gyönyörű platán  között, 
bokrokkal benőtt gyepes területen.

Gárdonyi Géza emlékét Győrött nemcsak ez a most felállított 
szobor, hanem egy utca, egy iskola és egv művészi emléktábla is h ir
deti. Ez utóbbit ä vármegye tanítósága Győr sz. kir. város anyagi t á 
mogatásával készíttette és helyezte el azon az épületen, amelyben 
egykor Gárdonyi Géza tartózkodott.

Az ünnepélyes aktuson a  Tanítók Orsz. Szövetsége és az Orsz. 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság is képviseltette magát. Koszorút 
helyeztek a szobor ta lapzatára : F a r k a s  Gyula elnök, a Győrvár- 
megyei Ált. Tanítóegyesület; R á k o s  István, az általa képviselt a la 
kulatok és G y u l a i  László igazgató, a győri II. sz. Gárdonyi Géza 
polg. fiúiskola nevében. A  koszorút elhelyezők mindegyike, gyönyö
rűen átgondolt beszédben mélta tta  a nagy írónak, a tanítók örök 
büszkeségének érdemeit. (bv .)
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Szerkesztői üzenetek.
St. F. H ódm ezővásárhely. A gyászeset alkalmával fogadd szívből 

fakadó őszinte részvétemet. A beküldött pályázati hirdetés közléséért természe
tesen semmi külön díjazás nem jár, mert ez a hirdetmény nem szolgál üzleti 
célokat.

P. J. Káva. Cikkeinek mindenkor szívesen adunk helyet, mert mindig 
van mondani valója. Gondolatai sokszor eredetiségüknél fogva is hatnak. Az 
már nagyon mindegy, helyeslést, vagy ellenmondást váltanak-e k i ; a fő, hogy 
másokat is elmélyedésre és gondolkodásra késztetnek. A múlt évi számokat cí
mére irányítottuk; gondunk lesz rá, hogy ezentúl rendesen kézhez vehesse 
folyóiratunkat.

B. V. Győr. Ha az a sok jókívánság teljesedésbe megy, mellyel bará
taid és tisztelőid születésed 75. évfordulóján elhalmoztak: akkor igen hosszú 
életű leszel és sok boldogságban lesz még részed. Súlyos mulasztást követne el 
lapunk szerkesztősége, ha előtted nem hajtaná meg a hálás elismerés zászlaját, 
azért a sok lelki gyönyörűségért, melyben lapunk olvasóit pompás közleményeid
del részesíted. Még tizenöt fordulót kívánunk teherbíró vállaidra, de e mellé 
testi és lelki erőidnek teljes intaktságát is.

R. M. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 92 tanítót tüntetett ki elis
merő okirattal a szemináriumokban kifejtett eredményes közreműködésükért: 
köztük négy, illetve öt evang. tanítót is. Ilyen elismerő okmányt kaptak : G r a f 
S a mu ,  soproni el. isk. igazgató és N e u b a u e r  J á n o s  soproni tanító is. 
Az egyháztanács ünnepélyes keretek közt adta át a kitüntetetteknek a miniszter 
leiratát, Kapi Béla püspök és Scholtz Ödön esperes elismerő kísérő leveleivel 
együtt. Ebben a kitüntetésben részesültek még: S z e n d e  E r n ő  lajoskomáromi 
igazgató-tanító és K u s z á k  I s t v á n  győri kartárs is. A miénknek tekintjük 
D o n n e r  S a m u  állami igazgató-tanítót, a győri egyháztanácsnak buzgó tagját 
is. Derék kartársainkat, akik a tanítói névnek becsületet szereztek, meleg szere
tettel üdvözöljük!

R. L. Magyarkór. Megszólamlásodat örömmel fogadtam. A legközelebbi 
számban cikked sorra kerül. Egy-két;/ helyen talán kissé sötéten látsz, de ez 
nem szállítja le fejtegetéseid értékét. Őszinte részvéttel olvastam kísérő leveledet 
is. A Mindenható legyen segítségtekre és hárítsa el fejetek felett a fenyegető 
katasztrófát.

Arnót. A jövő számban egy kis enyhítéssel sorát ejtjük.
*

Csekkszámlánk: 29.659



Elégedettség — elégedetlenség.
A múltkoriban a rádió nagyszerű „Mit üzenjek“ többek közt 

üzent egy tanyán élő tanítónőnek is, aki penészes szobában 
lakik, százhatvan pengő a fizetése, boldogságot talál a tanyai 
gyermekek naivságában és nagyon megvan elégedve a sorsával.

Idáig még csak hagyján, de többek közt ezt is találja írni a 
kis „elégedett“ : üzenem a városban lakó kartársaimnak, hogy 
kár elégedetlenkedniük, mert az ő helyzetük az enyémnél mennyi
vel jobb és én mégis megvagyok elégedve so rsom mal . . .

Szórul-szóra már nem emlékszem a szavakra, de az értelmet 
pontosan visszaadtam

Azt hiszem, hogy kedves tanyai kartársnőm egy kicsit el
vetette a sulykot. Kár a szentimentálizmus kedvéért irogatni akkor, 
amidőn önmagunknak és tanítóegyetemünknek veszteséget okoz
hatunk. Amellett a száj meghazudtolja a szívnek a szavát. Én 
nem hiszem, hogy a penészes szoba megelégedést hozzon egy 
olyan ember leikébe, ki kultúrembernek tartja magát. Nem hiszem, 
hogy százhatvan pengővel lenyomható lehessen a mérleg ama 
serpenyője, melybe a tanító fáradsága tétetik.

Nem hiszek a tanyai gyermekek naivságában, mert az nem 
létezik az életkörülmények folytán. Ami pedig nincsen, az nem 
adhat megelégedést.

Ma a tanító, legyen az a legelhagyottabb tanyán, vagy a 
városban, sorsával megelégedve nem lehet, mert ép attól a szük
ségestől ütik el legtöbbször, ami jelenti néki az életet, a haladást, 
a fejlődést.

A városi tanítót csak az nézi az irigység szemszögéből, aki 
a társadalmi érintkezés könnyű oldalait vizsgálja.

A papra alkalmazott közmondás: a jó pap holtig tanul, áll 
százszorosán a tanítóra is. Az ebben való mozgási kört megtudja 
teremteni a tanító magának a tanyán ép úgy. mint a városban, 
csak adják meg a lehetőséget.

Százhatvan pengőből gyermeket nevelni, búvárkodni, folyó
iratokra, szak- és tudományos könyvekre előfizetni nem lehet.

Úgy elegendő az a százhatvan pengő, ha csak a test táplál
kozására,  s a lélek táplálására elegendőnek tartom a gyermekek 
naivságát.

En a városi és nagyobb községekben működő kartársakat 
csak abból a szempontból tudom irigyelni, hogy munkájukat 
többre értékelik.

Ahol a nagyközönségnek finomabb az ízlése, ott szebbel 
lehet produkálni. Lehet, hogy sokszor  több fáradtsággal, de az 
is bizonyos, hogy nagyobb ambícióval is.
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A tanító munkájának az értékelésénél ezt a szempontot nem 
hagynám figyelmen kívül.

Az életharcban a tanyai és városi tanítónak közösek a jel
szavai, s azért nem szabad a hanghullámokon, de sehonnan sem 
megtorpedózni azt a hajót, melyen saját sorsunkat  hordozzuk.

Páter Jenő.

A filozófiai pedagógia magyar úttörői.
Irta: Dr. Szelényi Ödön,

A pedagógia felette érdekes á ta lakulásának  vagyunk tanúi a je 
lenben. Bármilyen hangos és impozáns, még mindig a mozgékony
ság az ú, n. kísérleti pedagógia terén, mely különben nem egyéb, mint 
a  pozitivista törekvések megnyilvánulása ezen a területen, mégis mind 
felismerhetőbbekké válnak egy új irány körvonalai, mely a nevelés- 
tudom ányt filozófiai tudom ánynak igyekszik deklarálni, nemcsak ab
ban az értelemben, hogy a puszta empíriával szemben kiemeli a p e 
dagógia elvszerű jellegét, vagy oly tág értelmezését, hogy mint min
denről, így a nevelés problémáiról is lehet filozofálni, hanem abban 
a precízebb értelemben, hogv a pedagógia maga par excellence filo
zófiai tudom ány és így konstitutiv részként bekebelezendő a filozófia 
rendszerébe. Nézetem szerint főleg két mozzanat az, mely nap ja ink
ban a pedagógia filozófiai jellegének a hangoztatását idézte elő. Az 
egyik az á lta lános értékelmélet kialakulása kapcsán az ,,é r ték“ fogal
mának előtérbe lépése és annak minden oldalú megvilágítása. Ennek 
folytán ki kellett tűnni annak, hogy mivel a pedagógiában bizonyos 
értékesebbnek vallott célok kitűzéséről van szó, e tekintetben az á l 
talános értékelmélet útbaigazítása nélkül egy lépést sem tehetünk, 
miből világosan következik a nevelői munka értékelméleti előfeltéte
leinek a k u ta tá sa 1) 1 ennek eredményekép pedig a neveléstudomány 
úgy tűnik fel, mint az értékek megvalósításának vagy á tszárm azta
tásának  az elmélete2), sőt mi több, egyenesen a rra  is utaltak, hogy 
a pedagógia lényegileg az a mód, ahogy a filozófia sajá t problémái
nak urává lesz3),

A  másik kiinduló pont, mely a pedagógiát a filozófia közelsé
gébe jutta tta , a v i l á g n é z e t  problémájának mind nagyobb jelentőségre 
emelkedése a nevelés elméletében és gyakorlatában egyaránt.

Nem egyszer m utattak  rá a rra  —* teljes szerénységgel megje
gyezve, magam már 1908-ban az O, K. T. szepesi körében tarto tt fel
olvasásomban — , hogy a középiskolai tanfolyam végén módot kellene 
találni az életbe kilépő tanuló szétszórt és elszigetelt ismereteinek bi
zonyos szempontok szerint való rendszerezésére, illetőleg az egyes 
tárgyakban nyert sokféle műveltségi elem egységesítésére. Hívatásos 
pedagógusok ezt úgy szeretik kifejezni, hogy át kell láttatni a ta-

1) Kornis Gy.: É rtékelm élet és pedagógia. M. P. 1913. 66.
2) Tankó B.: Böhm filozófiájának pedagógiai jelentősége. 1913'. 20. lap.
:i) Hönigswald: Über die G rundlage der Pädagogik. 1918. 53. lap.
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nulóval, hogy a tudományos műveltséggel bíró ember nem elégedhetik 
meg a nagy tömeg mindennapi tapasztalataival, hanem élete követ
kezetes és tudatos iránvítása céljából az ember és világ rendeltetését 
megértő, szervesen összefüggő fogalomrendszerre van szüksége4). 
Ezzel kapcsolatban pedig a rra  is utaltak, hogy valami elemi, primitiv 
világnézetre való törekvést már a gyermeknél is igen korán észlel
hetünk, úgyhogy szükségesnek mutatkozik, lehetőleg korán megkez
deni az ifjúság világnézetének helyes irányban való formálását5). E n 
nek a törekvésnek végső konzekvenciája tehát szintén az, hogy a pe
dagógiát a filozófiával kell minél szorosabb kapcsolatba hozni.

Bármely helyesnek tartjuk  is ezt a törekvést, a történeti igazság 
kedvéért ki kell emelnünk, hogy ez a gondolat nem új, hanem csirája 
visszamegy elsőben a tudományos pedagógia igazi megalapítójához, 
H erbarthcz, aki az ,,Alig. Pädagogik“ bejelentésében (Selbstanzeige), 
1806, már határozottan kimondja: ,.Pädagogik als Wissenschaft ist 
Sache der Philosophie, und zwar der ganzen  Philosophie, sowohl der 
theoretischen, als der praktischen, und ebensosehr der tiefsten trans- 
cendenta len  Forschung, als der allerlei F acta  leichthin zusammen
stellenden Raisonnements“. Hogy Herbart azután munkája folyamán 
nem m arad t  hű ezen elvéhez, hanem beérte az étika és pszichológia 
segédül hívásával, általánosan tudott tény és mai szempontból bizo
nyára  fogyatkozásnak minősíthető. De hiszen jelenkori energikus e l
lenfele Natcrp, aki a neveléstant az egész filozófiához, dei kivált az 
értéktudományekhoz u ta l ja  alapozásért, is inkább csak kimondja ezt 
az elvet, de részletes kimutatásával mindezideig adós maradt. így 
napja inknak  jellemzett és mindenkép helyes és jogos törekvését né
mileg H erbart  egyik alapgondolatának megújítása gyanánt lehet fel
fognunk, melynek következetes keresztülvitele azonban máig sem tö r
tént meg.

Érdekes már most, hogy a filozófiai jellegű pedagógia magyar 
úttörőinek a felkutatása azt az érdekes tényt hozza napvilágra, hogy 
a jelzett törekvés több mint 100 évvel ezelőtt Herbarttól függetlenül 
is felmerült annak jeléül, hogy már akkor is átérezték a pedagógiá
nak  a filozófia felé való tájékozódásának szükségességét. Eleve fel
tehetjük, ismerve egy évszázad előtti tudományos állapotainkat, hogy 
m agyar gondolkodóink nem maguktól, hanem külföldi, kivált német 
írók hatása  a la tt  jutottak el ehhez a következményhez és így szem
lénk ta lán  általános neveléstörténeti szempontból is bír némi érdekkel.

Vessünk tehát egy futó pillantást egy század előtti pedagógiai 
irodalmunkra. '

Jól tud juk  mindnyájan, hogy mikor a 19. század napja  fölkelt, 
még a leghalványabb reménycsíllag sem mutatkozott a magyarság lá 
tóhatárán , úgyhogy H erder ismert jóslata, a nemzet haldoklásáról, 
megvalósulásához látszott közeledni. Félelmetes aléltság ülte meg a 
lelkeket, m inden magasabbra törekvés szárnyait a hatalom erőszaka 
le tördelte  és politikailag gúzsba lévén kötve az ország, a nemzet java

4) V ida S.: V ilágnézet tan ítása  a középiskolában. M. P. 1916. 386. lap.
5) P au ler A.: A  világnézet tan ítása. M. P. 1'909. 201'. s. k.
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része kicsinyes mindennapiságok között tengette az életét. A politikai 
és társadalm i elernyedés, az elaggás, haldoklás kétségbeejtő jelensé
gei közepette csak az írók kicsiny gárdá ja  nem szűnik meg hevülni a 
magyar kultúráért.  És midőn ők egy percig sem lohadó lelkesedéssel 
a nemzeti nyelv és nemzeti irodalom fegyvereivel küzdenek, hogy 
felrázzák a magyar társada lm at fásult közönyéből, ezzel politikai 
missziót is teljesítenek, előkészítvén Széchenyi nagy gazdasági-tár- 
sadalmi-pclitikai reformjait. Széchenyi föllépése után pedig nyomcn 
követik őt, úgyhogy a politikai reformokkal párhuzamosan halad iro
dalmunk fejlődése, izmosodása. Ismeretes dolog az is, hegy íróinkat 
és költőinket már a felujulás korától kezdve, bármilyen irányban dol
goznak és bármelyik műfajt művelik is, a költészet valamely ágát 
vagy az értekező prózát, mindig a hazafias szempont, a nemzeti ku l
tú ra  eszméje, tehát bá tran  mondhatjuk, a nemzetnevelői hivatás tu 
data hevíti és viszi előre. A  nemzeti eszme mindennek értékmérője, 
irányítója  több mint egy századon át és serkent munkára olyanokat 
is, m. p, nagy számmal, akikben több a jóakarat, mint a tehetség, a 
buzgóság, mint az óvatosság. A  nemzeti elhivatás tudatában művelik 
e lelkes emberek az eddig elhanyagolt tudemányos ágakat, tehát a 
filozófiát és pedagógiát is, a tudományos törekvés mint öncél, a gon
dolkodás magáért a gondolkodásért pedig jó ideig ismeretlen fogalom 
előttük. Amit a jó Sár te n  Bernát  a maga bizony még egészen naiv, 
skolasztikus ízű .Magyar nyelven filozófia“ című m unkájában mond 
(Eger, 1772-ben); „Kívántam azon magyar ifjúságnak tulajdon nyel
vére fordított filozófiával kedveskedni, kiben meg nem hűlt a magyar 
vé r“ , számos filozófiai és pedagógiai munka előszavában mint vezető 
gondolat, mint á llandó közhely, csak más formában, bővebben ki
fejtve jelenik meg.

Nem is volt könnyű dolguk ezeknek a lelkes, hazafias érzéstől 
áthatott tudósoknak, még a 19. század 30-as és 40-es éveiben sem. 
Hiszen igazi tudományos élet nálunk jó sokáig nem volt, amennyiben 
pedig veit, a latin nyelv dominálta a tudományos irodalmat ép úgy, 
mint a politikai életet. Ezért a munkáikat nagy nehézségek, nagy 
áldozatok árán kiadóknak még mentegetőzniök kellett, miért szólal
ta t ják  meg magyar nyelven szaktudományukat. Eredetiségre sem igen 
törekednek, hanem leginkább az illető tudomány meglévő állapotának 
a bemutatására, ezért nem is igen viszik előbbre szakjukat, hanem 
beérik azzal, hogy megalkották a magyar tudományos terminológiát 
és hogy kimutassák a magyar nyelvnek a tudomány művelésére a l
kalmas voltát. Ez áll álta lában e kor, a 19. század első 60—70 évei
nek filozófiai és pedagógiai termésére, úgyhogy többnyire fordítások
kal, utánzásokkal, kompilációkkal van dolgunk és a művek egyre 
sokasodó száma nem áll arányban azok értékével. Mégis el kell is
mernünk, hegy ezek közt a munkák közt is igen sok az olyan, amely 
■egyik-másik sajátságánál fogva felette érdekes, vagy nemzeti és tö r 
téneti szempontból egyenesen nagyjelentőségűvé lesz, sőt akad nem 
egy eredeti és a maga lábán járó kísérlet is. Egészben véve mégis 
úgy áll a dolog, hogy az egész koron végig a magyar költészet és po
litika terén jóval több genialitás mutatkozik, mint a filozófiai tudó-
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jn á n y  terén. Azonban, hogy e kor számszerint mindenkép gazdag pe
dagógiai irodalmában némileg tájékozódhassunk, célszerűbb lesz több 
tárgyi csoportot megkülönböztetnünk.

Az első csoportba a kisebb terjedelmű, általános nevelési- és ok
ta tástani m unkákat sorozom, továbbá az oly iskolai rendtartásokat és 
szervezeteket, melyek tisztán gyakorlati célra készültek, m. p. vagy 
az iskolák közvetlen szükségleteinek kielégítésére, vagy pedig a szü
lők kezébe vannak szánva. Az ismertebb szerzőket említve, ilyenek 
pl. Beke Kristóf:  Kézikönyv a falusi iskolamesterek számára, 1828. 
Széchy Ágoston Im re : A  nevelés- és oktatástan  vázolata tanítók hasz
nálatára , Pest, 1845. Edvi Illés Pál-nak  a Marczibányi díjjal ju ta l
mazott: Első okta tásra  szolgáló kézikönyve, Buda, 1837. Márki J ó 
zsef:  Neveléstan, 1843. Karádi Ignác: Elemi nevelés szülők és neve
lők használatára , Pozsony, 1848. Karsay S.: Általános és részletes 
tanmód, Pápa, 1844. Az ískolaszervezetek közül Hári Péter nagyon 
becses máramarosszigeti főiskolai szisztémája, 1802.

A második csoportba iktatom az olyan kisebb műveket, melyek a 
nevelés bizonyos ágával, speciális módszertani kérdésekkel foglalkoz
nak, vagy reformtervekkel lépnek fel. Ide  sorozom elsősorban Fáy  
A ndrás  és Tavasi Lajos, a korabeli termékek fölött messze ki
magasló munkáit, a politikusok, az első m. Kocziclich p. Sopgy, Tán
csics, Széchenyi, Wesselényi  és régi írók (Jósika: Irányelvek; Tóth  
Lőrinc: Eszmék a magyar tudományosság, akadémia és iskclaiigy 
körül, Pozsony, 1840). Ide tartoznak továbbá az ilyen monografikus 
munkák, mint Kovács Pál: A nevemdék nő nem, Pest, '1833. Joó János: 
Nézetek a magyar nemzet műveltsége és technikai kifej lése tárgyában, 
Buda, 1841 és Sasku Károly  mérnek s magyar iparos a kor raciona- 
lisztikus és realisztikus irányát talán legjobban tükröztető és nem egy 
eredeti eszmét megpendítő munkái.

A  harm adik csoport a tisztán morális irányú, tehát az erkölcsi 
nevelést és önnevelést tárgyaló művekből telik ki. Irodalmunknak 
kivált a reformáció kora óta erősen oktató és morális jellege van, 
úgyhogy az ilyen jellegű verses művek a 16— 17. század végéig te 
kintélyes számot tüntetnek fel.0) Ezek mellett a prózai munkák sem 
ritkák, dei kivált a 18. század legvégétől mindig nagyobb jelentőségre 
emelkednek. A  sorozatot megnyitja a 19. század küszöbén megjelent: 
Erkölcsi oktatások, 1799, Péteri Takács Józseftől; Endrődi J .: Az 
embernek csodája, Bp., 1806; ezt követik Imre János: Az ifjú böl- 
cselkedő, Pest, 1830; Benke József:  Világ és ember ismeretekre ve
zető s útmutató oktatásai egy atyának, Kassa, 1833 és Bencsik József  
sokkal komolyabb erkölcsi alapon álló s eredetibb: Az emberi köte
lességek ra jzo la tja  rövid erkölcsi oktatásokban, Pozsony, 1818, végül 
az egész iránynak mintegy koronája: Kölcsey  híres Parainesise,

A  negyedik csoport — mely ránk nézve a legfontosabb —  a n a 
gyobb igénnyel fellépő, esetleg tudományos színvonalra emelkedő 
terjedelm esebb munkák alkotják. Ide iktatom: Szilassy János  úttörő,

B) U jvárossy  Szabó Gyula: A m agyar verses oktató költészet tö rténete  
1772-ig. B udapest, 19l'O.
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de sokszor érdemén felül dicsért ,,Neveléstudományát" (1827), amely
nek eredetisége igen csekély, amennyiben tárgyilag Wildei és Nie- 
meyer a lap ján  készült, de van néhány maradandóbb becsű fejezete 
és e lőadása is folyékonyabb, mint a kor hasonló alkotásai. Mindenre 
kiterjedő érdeklődése, józan Ítélete, fölényes szelleme magával hozta, 
hogy széles körökben nagy tekintélynek örvendett. A  pedagógia tu 
dományos mibenlétéről ellenben alig van biztos fogalma, amint eme 
meghatározása is m utatja : ,,M agában tekintve a neveléstudomány nern 
más, mint azon szabásoknak rendbe szedett foglalatja, melyek szerint 
az ember ereje és tehetsége kifejlődnek s művelteinek; az emberre 
nézve pedig ugyanazon szabásoknak világos és gyökeres ismeretét és 
tudását jelenti (I. 30.), vagyis tisztán gyakorlati tudom ány.“ Ezért 
nem számíthatom őt a  filozófiai pedagógia úttörői közé. Hozzájárul, 
hogy összegyűjtött filozófiai tanulmányai (Pest, 1856) még jóval ke
vesebb eredetiséget árulnak el és neveléstanához képest jóval kon
zervatívabb szellemet lehelnek. Rousseaut, Vcltairet, Faludit  pl. nem 
elemzi, hanem úgy ismerteti őket, hogy egyszerűen egymás mellé 
rak ja  a munkáiból vett idézeteket és az első kettővel mint az álböl
csesség és hibás műveltség képviselőivel szembeállítja Faludit, mint a 
keresztény műveltség és helyes bölcsészet megtestesítőjét, ami elfo
gadható. Végül az a megjegyzése, hogy a nevelésben ,,talán" keresz
tény szellemben írt philosophia adplicatának, a lelkipásztorság tudo
mánya viszont bölcselő szellemben írt theologia adplicatának mond
hatnék, (i, m. 15.), annyira magában áll, hogy abból nem, lehet hímet 
varrni az ő filizófiai á lláspontjára; másrészt ez is csak a rra  mutat, 
hogy a neveléstant gyakorlati tudom ánynak tartja . Szilassy irányához 
számítható a tudományosabb készültséggel fellépő Lesnyánszky 
A ndrás  Didaktika és metodikája (Nagyvárad, 1832); Kis Pál vaskos 
tanításm ódja a városi s falusi iskolamesterek számára (Budapest, 
1830); a kegyesrendi Spányik: Doctrina educationis (Budae, 1835), 
melyek ugyanezen eszmekörben mozognak, és Níemeyer színvonalán 
nem igen emelkednek felül. Spányik szerint: ,,regulae hae in ordinem 
redactae  et in usum totum conjunctae efficiunt scientiam quae Paeda- 
gogica, id est scientia educationis appella tur";  a pedagógia k i f o r r á 
sáról pedig ezeket mondja: ,.Hinc Anthropologia, Psychologia genui
nae Biographiae, conversatio cum hominibus praesertim junioribus, 
a tten ta  naturae humanae consideratio juventutis inprimis observatio 
juvenilium suorum annorum r e c o r d a t i o ..............sunt eximia admini
cula, quibus scientia et ars educandi efliciur." i. m. 15. és 17. oldal 
Vagyis ő is mindvégig empirikus alapon m arad meg és nem tekinti m a
gasabb nézőpontról a nevelői tevékenységet. Még sok ide tartozó mun
kát sorolhatnánk fel, így az abszolutizmus korából Dercsényi br. re n d 
szerét (1851), sőt leszögezheíjük, hegy ezen irány hagyományai még 
a kiegyezés utáni időben sem szakadnak meg. így P au e r  Imre: Pae- 
dagógiaí tanulmányai (Pest, 1869) és Lubrich Ágost 4 kötetes: Neve
léstudománya (Pest, 1869) szintén ez irány jellegzetes vonásait vi
selik magúkén. Lubrich nagy munkájában kétségkívül sok becses 
anyagot hordott összei, de a neveléstudomány meghatározása nála nem 
válik világossá. Egy helyt a neveléstant embertanon alapuló elméleti-
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gyakorlati tudománynak mondja  (I, XVII), majd alanyi és tárgyilagos 
neveléstudományról beszél (234), majd ismét leíró, történeti és böl
cseleti neveléstant vesz föl, mely utóbbinak feladata a nevelés tulaj - 
donképeni mivoltát, eszméjét az általános érzésre, melynek a vallás 
lényeges mozzanata, az egyedi ész segítségével megállapítani, hogy 
abban a gyakorlati nevelés megbízható vezércsillagát bírhassa . . ,, 
m ajd  ismét úgy határozza meg, hogy feladata a nevelés fo g a lm á t . . .  
észelvekből vagy a benső tapasztalatokból megállapítani s rendszerbe 
foglalni és a külső tapasztala tok segítségével minden nevelési vi
szony rendezésére  ú tm uta tást  adni. Eszerint anthropológiainak is le
hetne neveznünk, nem a szó mai értelmében, hanem a szociológia é r 
telmében, amennyiben tisztán lélektani és testtani megfigyelésekre 
fekteti a nevelés elméletét.

Készséggel elismerjük, hogy a nagyközönség pedagógiai igényeit 
az ilyen irányú munkák, melyek rendszerint minden fontosabb kér
désre kiterjeszkednek, mindenkor kielégítették, azonban elvi a lap 
vetésük fogyatékossága miatt szigorúan tudományos munkáknak, filo
zófiai szellemű pedagógiai rendszereknek mégsem tekinthetők. M ent
ségükre fel kell hoznunk, hogy könyveiknek alig is lett volna olvasó- 
közönségük, ha tisztán tudományos körökre szorítkoznak. Egyébként 
az egész iránynak találó jellemzését ad ja  Kármán e szavakkal: ,,Az 
oly nevelési teória, mely nem a cél kitűzéséből nyer világosságot az 
egyes eszközök és eljárási módok megítélésére, hanem ellenkezőleg 
azon móri azok szükségességét, hogy minő hatással lehetnek a nö
vendék lelkére, az ily teória vagy minden ajánlkozó mód elfogadá
sára, vagy pedig néhány a szokás, tán az önkény szabta biztos útnak 
követésére lesz hajlandó, A nézetek tisztulását elősegítheti, az egyes 
fogalmak körének áttekintését megkönnyítheti, azonban egységes, ön
tudatos gyakorlatot nem teremthet.“ (Ped. dolgozatok. I„ 32.)

Valóban úgy van, a cél gondos megjelölése az első, ebből kell 
levezetni a nevelés többi alapkérdését. A felsorolt munkákban azon
ban nem talá ljuk  meg az egyes részeknek egységes elv szerint egybe
kapcsolt egészét. Nem tudnak betelni az üdvös neveléstani szabályok 
felsorolásával, de a szabályok közt hiányzik a belső kapocs. Két 
munka e körből azonban mégis nagyobb figyelmet érdemel. Az egyik 
Beély Fidél: A lapnézetek a nevelés és leendő nevelés tanítására  
(Pozsony, 1848). A  másik Peregriny Elek: Általános neveléstan (Pest, 
(1864) című munkája.

Beély  (Briedl) Fidél benedekrendi pap, korának egyik legbuz
góbb pedagógiai írója, említett művében általában merőben tapasz
ta la ti  a lapra  helyezkedik, de azért van érzéke a  tudományosabb ne
veléstan iránt is. Bizonyítja ezt főleg munkájának: A  neveléstan tö r
téneti viszontagságai című fejezete, ahol kifejti, hogy a neveléstan az 
angol, francia és német tudósok által a filozófia egyéb ágaitól elvá- 
lasz ta tc t t  és így önálló tudománnyá tétetett (i. m. 134), amint egyik 
helyütt is a pedagógiát a filozófia egyik ágának ta r t ja  (149) és a ta 
nárai közt H erbar tc t  is felsorolja. Előszavában pedig azon óhajtását 
fejezi ki, hogy va lahára  honunknak is már tűnjék föl ama boldogabb 
csillagzata, melyben a tudományos munkák is méltóbb részvét és pár-



tolásban részesüljenek, mint amilyenre eddig ta lá ltak  (IX). S a j
nos, reménye életében nem vált be, azért nem is lett meg ezen művé
nek az Ígért folytatása. (Folytatása következik)

Fogalmazás, írás, olvasmanytárgyalás.
E hárem  szorosan egybetartozik és a népiskolának — ha ilyen 

tekintetben különbséget akarunk  tenni — igazán legfontosabb cso
port já t  képezi.

Mit is jelent há t tu la jdonképen fogalmazni? Röviden azt m ond
hatnék, a helyes szemlélet, avagy képzelet nyomán tám adt gondola
tokat egy megfelelő menetben összefoglalni és szóban vagy írásban 
kifejezésre! juttatni. Hogy tehát a népiskola helyesen taníthasson fo
galmazni, mindenekelőtt szükséges az, hogy a gyermeket helyes szem
léletre szoktassa és ezzel nevelje képzeleti és érzelmi világát. Ezen 
cél elérésére nagyon helyesen a rra  törekszik az új tanterv, hogy a 
gyermeket a beszéd- és értelemgyakorlatok során megtanítsa helyes 
szemléletre, megfigyelésekre és a megfigyeltek, szemléltek nyomán 
tám adt gondolatoknak helyes módon való kifejezésére. Ilyenformán 
a fogalmazás m ár az első osztályban veszi kezdetét és abból áll, hogy 
a gyermekekkel a beszédgyakorlatok és az olvasás során rövidebb 
m ondatokban elmondatjuk az olvasottakat vagy megfigyelteket. A 
népiskolának ezen a fokán írásbeli fogalmazásról csak az év vége 
Jelé lehet szó. Helyes vezetés mellett azonban mindenesetre már 
ezen a legalsóbb fokon is megraktuk az a lap já t  annak, hogy gyerme
keink helyesen fognak gondolkozni és gondolataikat megfelelő for
mában a fogalmazás segítségével kifejezésre is juttatni.

Meg kell m ár itten jegyeznünk azt, hogy ne képzeljünk a nép
iskolai fogalmazás alatt  holmi tökéletes irodalmi terméket. Á lta lá 
ban pedig igyekezzünk arra, hogy gyermekeink a fogalmazásban egy
szerűségre és könnyen érthetőségre, világosságra törekedjenek. K e
rü ljünk  mindenféle mesterkéltságet, frázishalmazt. Ha a gyermeket 
már az első osztályban hczzáneveljiik ahhoz, hogy mindazt, amit 
gondol, amit érez, amit szíve diktál, el is m ondhatja  és azt le is ír
hatja, akkor nem lesznek gyermekeink tollszárrágók, mert habozás 
nélkül fogják a maga rendje  és módja szerint elmondani, leírni azt, 
amit a szemlélet, vagy átélt  esemény nyomán gondoltak és átéreztek.

Ha megfigyeljük a felnőtteket, azt fogjuk tapasztalni, hogy a leg
rettenetesebb feladat legtöbbjének a fogalmazás. És ha csak egy egy
szerű levélről vagy más valamiről van is szó. Miért? Mert a legtöbb 
ember nem meri a maga egyszerűségében elmondani azt, amit gondol, 
amit képzel, amit érez. Feltétlenül valami nagyot, valami olyant akar 
elmondani, ami képzeleti, érzelmi világában nincs is meg. Nem tud 
fogalmazni, mert a rra  annak idején nem tanították meg.

,Nem tudtuk sokáig, hegy ezzel a fogalmazással hogyan is va
gyunk, mit csináljunk, tehát egyszerűen elhallgattuk és nem tan íto t
tuk. Mert amit a régi tanterv használatának idején csináltunk, az



41

nem nevezhető fogalmazásnak. Pedig nem a régi tanterv volt a hibás. 
Lapozzuk csak végig az erre vonatkozó utasítást és azt fogjuk látni, 
hogy nagyon szépen, egészen precizen megmondja, hogy mit kell csi
nálnunk, hogy a rendes fogalmazáshoz és eredményhez jussunk. 
Szinte azt mondhatnám, az új tanterv e tekintetben nem is tud ú ja t  
mondani, legfeljebb a tanítót ezen elhanyagolt területnek intenzívebb 
művelésére, fokozatos gondosságra serkenteni és meg akarja  valósí
tani azt, amit a régi tanterv csak kitűzött, de a tanítóság megvaló
sítani nem tudott,

A  fogalmazás tehát a szemlélet vagy képzelet nyomán tám adt 
gondolatokat szedi egy logikus menetbe össze, hogy egy kerek, é r t 
hető egészet alkosson, amelyet nemcsak a magunk, hanem ember
társaink szám ára is megrögzítúnk azáltal, hogy ezt a logikus gondo
latm enetét írásba foglaljuk. A  fogalmazás a lapja  tehát a szemlélet 
és képzelet és az ezek nyomán tám adt érzelem. Első teendőnk tehát 
a  gyermeket helyes szemléletre nevelni. Ez pedig nem lesz nehéz, 
ha növendékeinket már a legelső osztálytól kezdve a rra  szoktatjuk, 
hegy mindeneket helyesen, pontosan, lelkiismeretesen megfigyeljen 
és úgy a megfigyeltekről, valamint azok nyomán tám adt érzelmeiről 
nekünk egyszerű szavakban közvetlen módon, mindenféle á lszentes
kedés és mesterkéltség nélkül őszintén beszámoljon. Természetesen 
mondanom sem kell, hogy éppen a beszéd során alakul ki a tanító 
szerepe, amely oda irányul, hogy helyes érzékkel és tapintatosan 
megérteti a gyermekkel azt, hogy valamit szebben hogyan is kell el
mondani, hogyan kell a szavakat mondatba foglalni és logikusan el
rendezni.

A z  új tanterv a fogalmazás tanításában egészen pontos, bár 
eléggé rövid útbaigazítást ád a tanítónak. A tananyag megválasztása 
szempontjából, valamint annak elrendezése tekintetében azonban te l
jesen elegendő és érthető. A fogalmazást már az első osztályban 
kezdi, bár csak a második osztályban ad erre határozott időt. Nem 
képez azonban az első osztályban még önálló tárgyat, hanem szoro
san belekapcsolódik a beszédértelemgyakorlatokba és az olvasásba és 
ezeknek mintegy kiegészítő részét képezi. Önálló fogalmazásról, 
p láne írásbeliről itt szó sem lehet, különösen mindaddig, míg a gyer
mekek az írásnak technikai nehézségeivel küzdenek. Azonban igenis 
kell már ezen a fekon a fogalmazást megkezdeni és az alapot meg
vetni azzal, hogy az említett tárgyak során az olvasottakat és meg
érte iteket egyszerű, rövid mondatokba foglalva elmondatjuk a maga 
rend je  és módja szerint. Nem kell még, hogy az egyes mondatok 
között logikus összefüggés is legyen. E rre  is ser kerülhet, azonban 
m ár az év vége felé, amikor aztán nemcsak szóbeli, hanem írásbeli 
is lehet a fogalmazás, állván ekkor abból, hegy egyes mondatokat 
nemcsak elmondanak, hanem le is írnak. De minthogy a beszéd
gyakorlatok tárgya mindig csak az átélt, vagy a szemlélet körébe eső 
élmény, cselekmény lehet, éppen úgy a fogalmazás is minden fokon 
a gyermekek közvetlen élményein és tapasztalatain épül fel.

A  tu lajdonképeni írásbeli fogalmazás a népiskola második osz
tá lyában veszi kezdetét. Ha nem is kívánunk itt még nagyobb írás-
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beli dolgozatot, de mindenesetre a rra  törekszünk, hogy amit egy él
ménnyel kapcsolatban vagy megfigyelés a lap ján  elmond, az egy bi
zonyos logikus összefüggés legyen. Itten már a r ra  is tekintünk, hegy 
a  mondatok egy bizonyos rendszer ßzerint kövessék egymást, hegy az 
egésznek megérthető formát adjunk. Az írásbeli fogalmazást te rm é
szetesen mindenkoron megelőzi még a szóbeli fogalmazás, amidőn 
nagy gondot fordítunk a helyes kiejtésre, mint amely a helyesírásnak 
alapfeltétele. A  mondatok eleinte kezdetlegesek és nehézkesek lesz
nek, A  fődolog azonban, hogy a gyermekeknek önálló alkotásai le 
gyenek, éppen azért azokat is mindig kellőképen értékelni és m éltá
nyolni kell, hogy ezáltal növeljük munkakedvét és önbizalmát.

A  fogalmazás a népiskolai tanulónak a legnehezebb művészete, 
melyet csak céltudatos és gondos előkészítés, valamint a legnagyobb 
körültekintéssel végzett rendszeres munka után érhetünk el. A fo
galmazás egy nagy titok a gyermeki elme előtt, amelyre magától nem 
fog rájönni, hanem abba nekünk helyes vezetéssel bele kell vezet
nünk. Ez is egy új ismeret, melyet csak helyes szemlélet ú tján  fog 
tökéletesen megérteni és elsajátítani. Szemléltetnünk kell tehát a 
fogalmazvány keletkezését, a fogalmazást megelőző megfigyelést, a 
tételről való gondolkozás mikéntjét, a helyes kifejezések keresését 
és a mondatok tarta lm i összekapcsolásának módját. Egyszóval: szem
lélte tjük  azt, miképpen kell fokról fokra haladnunk, hogy a kitűzött 
célhoz érjünk.

Ennek a szemléltetésnek a lehetősége szempontjából a fogalma
zásnak eleinte és különösen ezen a fokon feltétlenül közös fogalma
zásnak kell lennie. Ez a közös fogalmazás abban áll, hegy a gyer
mekek a tanítónak irányítása mellett közösen gyűjtik az anyagot, azt 
közösen rendezik és a mondatokat is közösen szerkesztik. A  fogal
mazvány tehát közös munka eredménye lesz. Ezt az első szárny- 
próbálgatást a tanító eleinte maga ír ja  a táblára  és a gyermekek azt 
egyszerűen lemásolják. Későbben a gyermekek maguk írják, amit 
közösen megfogalmaztak. A  közös fogalmazás úgy értelmezendő, 
hogy a tanító beszédgyakorlatok alakjában letárgyal egy rövidebb él
ményt, a gyermekek a feltett kérdésekre adott feleleteket rendezik 
és kész a fogalmazvány.

Ha a gyermeksereget ilyen formában bevezettük a fogalmazás 
alapelemeibe, nem lesz m ár olyan nehéz a harmadik osztályban a 
tapasztaltak , továbbá az iskolában tanultak  és elolvasottak a lapján  
egy kisebb fogalmazványnak szóbeli, és írásbeli megszerkesztése. A 
fogalmazvány még itt is közös lesz, amennyiben azt közös megbeszé
lés és megtárgyalás után fogják most már nem a tanító u tán  lem á
solni, hanem a hallottak a lap ján  megírni. Ez természetesen már egy 
csekélyke része az önállóbb fogalmazásnak.

Ha figyelemmel kísérjük innen a tantervet, úgy azt fogjuk ta 
pasztalni, hogy a fogalmazvány lépésről lépésre bővül. Míg a negye
dik osztályban a fogalmazványba már érzelmi momentumokat is bele
sző, addig az ötödik és hatodik osztályban már az alkotó képzeletet 
és önálló gondolkodást is fokozottabb mértékben foglalkoztatja. Nagy 
súlyt helyez azonban ezekben az osztályokban általában az iskolában
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■olvasottakra és tanultakra  és bőven nyújt alkalmat a levélforma 
gyakorlására. És ez tula jdonképen a fogalmazástanítás végcélja. 
Hegy a gyermekek helyesen meg tudjanak fogalmazni egy levelet, 
amely nem pusztán egyes élményeknek, tapasztala toknak rideg fel
sorolásából, felhalmozásából áll, hanem amelyben az illetőnek é r
zelmi és képzeleti világa is kifejezésre jut. Egy levél, amelyben szív 
és élet lüktet.

Ezekben az osztályokban kitűnő szolgálatot tehetnek a tanult 
bibliai történetek, amelyeknek elmondása során a kiváltóit érzelmek 
is kifejezésre juthatnak.

A  fogalmazással kapcsolatban röviden meg kívánok még emlé
kezni a helyesírásról és a nyelvi magyarázatokról, mint amelyek az 
én szerény véleményem szerint a fogalmazással szerves összefüggés
ben állanak. Nem tudom u. i. helyeselni azoknak felfogását, akik a 
fogalmazásnál a helyesírást csak másodrangú kérdésnek ta r t ják  és 
a helyesírásra, valamint nyelvi magyarázatokra külön időt fordítva, 
azt a fogalmazásnál teljesen kikapcsolják. A  fogalmazással p á r 
huzam ban kell, hegy legyen a helyesírás is, Amikor tehát fogal
m azványunkat bírálat tárgyává tesszük, kapcsoljuk azt mindig össze 
a helyesírás kritikájával is. Természetesen nem térünk ki olyan rész
letességgel, hegy a fogalmazás ezáltal eltörpüljön és másodrangú 
tényezővé sülyedjen. De viszont nem engedhetjük szó nélkül, ha a 
gyermekek szavakat hibásan írtak. Igenis rá  kell mutatnunk arra, 
hogy ezt a hibát máskor el ne kövessék. Éppen így vagyunk a nyelvi 
m agyarázatokkal is. Bár erre még kevésbé lesz szükség.

A  helyesírás egyébként éppen olyan gyenge oldala volt a régi 
népiskolának, akárcsak a fogalmazás. Nem fordítottunk reá annyi 
időt és gondot, amennyit ez a tárgy éppen fontosságánál fogva igazán 
megérdemel. Az eljárásunk sem, a módszerünk sem volt egységes. 
Rendszerte len  volt a munkánk és én ennek okát abban találom, hogy. 
sem a régi, sem az új tanterv erre nem szentel annyi időt, amennyire 
erre tu la jdonképen  szükség volna. Különösen az osztatlan és részben 
osztott iskolában. Pedig a helyesírásnál éppen a gyakorlat és az 
ehhez szükséges idő képezi az alapfentosságot. Hiába emléltetjíik be 
a helyesírás kötelékében előforduló szabályokat, ha nem tudjuk a 
szavakat nagyon sokszor gyakorolni, nem fognak növendékeink helye
sen írni. A  helyesíráshoz szükséges időt még lopnunk is kell, ha nem 
volna elegendő a beállított órák száma. H a az eljárás módját ak a r
juk tisztázni, tudnunk kell azt, hogy mi is játszik a helyesírásnál 
fontos szerepet. Vannak, akik a látásban, vannak, akik a hallásban 
és vannak, akik az emlékezetben lá tják  az eljárásunk eredményét.

Szó sincs róla, a szavaknak látása is előmozdítja a helyesírási 
készséget; de szerény véleményem szerint mégis csak a hallás és az 
emlékezet, főleg pedig az utóbbi a legfontosabb tényező. A  helyes 
hallás, a hangoknak megítélési képessége igen fontos. Különösen 
nagy szerepet játszik a hasonhangzású szavak leírásánál. A  legmeg
bízhatóbb azonban az emlékezet. Ha a gyermek egy szót töbször 
írt, tehát a szónak írásában magát kellőképen gyakorolta, egészen 
biztos, hogy adandó alkalomkor azt helyesen is fogja írni, mert át-
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ment az emlékezetébe, azt mondhatjuk, vérévé vált. Minél több szót 
tudunk így a gyermeknek a tuda tába  belevésni, annál helyesebben 
fog írni. Szint© azt mondhatnék, a gyermekeknek minden egyes szó- 
írását be kell emlélniök. Ennek könnyűsége természetesen a szavak
nak mikéntjétől függ. Vannak szavak, melyeknek írását még akarva 
sem tud ja  rosszul írni. Elég, ha egy-kétszer írta és már benne marad 
lelkében, Viszont vannak olyanok, melyeknek írásánál mindig kéte
lyei tám adhatnak; ezeket kell összeválogatni és bőven alkalmat adni 
a gyakorlásra.

Az új tanterv  a nyelvtan helyébe ezt az elnevezést vett©: nyelvi 
magyarázatok. Azt gondolhatnék ezután, hogy most már semmiféle 
nyelvtan még véletlenül sem fordulhat ©lő a népiskolában. Ha azon
ban az anyagot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy csakúgy van abban 
hangtan, szótan és mondattan, mint a régi tantervben is. Sőt még 
egy kis stilisztikával, verstannal is bővítve. Mi ennek a célja? Sem
miesetre sem az, hogy nyelvtant egyáltalában ne tanítsunk, mert hi
szen a helyesíráshoz és fogalmazáshoz feltétlenül szükséges egy bi
zonyos mennyiségű és minőségű nyelvtani anyag. Hogyan tudna a 
gyermek helyesen írni, ha nem ismerné a hangtani részt? Hogyan 
tudna fogalmazni, ha nem tudná az alany és állítmánynak helyét a 
m ondatban? Igenis szükségesek bizonyos nyelvtani szabályok, mert 
hiszen pl. a német helyesírásnál az ,,sz“ betű sokféle változatainak 
használatához kellenek bizonyos szabályok. Tudnia kell, hogy az 
egyik ,,sz" csak a szó és szótag elején, a másik pedig csak a szó 
vagy szótag végén használható. Tudnia kell, hegy ha ,,sch“-t mon
dunk is, de írni csak „sz“-t szabad. Ez pedig már bizonyos vonatko
zásban nyelvtani szabály. Azonban az elnevezés megváltoztatásával 
a tanterv  a régi módszerünket aka r ja  kiküszöbölni. Azon helytelen 
eljárásunkat, hogy mi felállítottuk a nyelvtani szabályt és a rra  r á 
húztunk néhány példát, ezt heemléltük és a többivel nem törődtünk. 
M ert ha jött egy nem szakember tanfelügyelő, az rögtön azzal kezdte: 
„Tessék elemeztetni! M ondjanak egy többszörösen összetett m onda
tot. Keressék meg ebben az alanyt, állítmányt stb." A tanítónak szak
értelme fogja megsúgni azt, hogy mi szükséges a nyelvi m agyaráza
tokból, avagy nyelvtanból ahhoz, hogy gyermekeink helyesen tanul
janak meg fogalmazni és írni. És nem fogja előre beemléltetni a sza
bályt és csak azután a példákat keresni. Hanem éppen megfordítva, 
alkalmilag rávezeti a sereget a szabályra, anélkül, hogy a gyermek 
©lőtt az érthetetlen volna, mert vele fogja a szabályt inegformuláz- 
tatni.

Csak mellesleg kívánom ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a 
„Néptanítók L a p ja “ múlt évi 15.— 16. számában egy igen é le tre
való cikk jelent meg ezen a címen: „Tanítsunk-e nyelvtant a nép
iskolában?“ Bár nem osztom mindenben véleményét, mert itt-ott tú l
zásokba csap, mégis igen sok igazságot ta rta lm az és fényesen bele
világít abba a' ta r tha ta t lan  iskolába, ahol nem a gyakorlati élet, h a 
nem a szabály a fődolog.

Döntő fontosságú úgy a fogalmazás, mint pedig a helyesírás szem
pontjából az állandó javítás, az elkövetett hibáknak megfigyelése,



45

megbeszélése és javítása. Ez azonban rendkívüli türelmet és főleg 
igen sok időt kíván. Éppen azért az osztatlan iskolában legtöbbször 
kénytelenek vagyunk a tömegjavításhoz folyamodni. Első dolgunk le
gyen cdatörekedni, hogy a gyermekek a hibákat megelőzzék. Ha 
tehát azt tapasztaljuk, hogy egyes hibákat az egész osztály elkövet, 
akkor ezen hibákat többször is közösen meg kell beszélni, hogy ez
által az egész tömeget javítsuk. Igen jó szolgálatot fog tenni a  fogal
mazásnál, ha a sikerültebb fogalmazványokat felolvastatjuk, előnyös 
részeit kiemeljük és mintegy követendő mintául állítjuk oda a többiek 
elé. Ez egyúttal serkentőleg is fog hatni az egész osztályra.

A  helyesírás gyakorlására pedig kimondhatatlan szolgálatot fog 
tenni a gyakori tollbamondás és az így megírtaknak közös átjavítása 
és részletes megbeszélése.

Ilyen tcllbamcndási gyakorlatokat igyekezzünk minél többet vé
gezni, mert egyrészt a szavaknak helyes leírását, másrészt pedig az 
írás technikai ügyességét fokozzuk a gyermekeknél.

Olvasás és tárgyalás.
Az olvasásnak célja az, képessé tenni a gyermeket arra, hogy 

em bertársainak írásban kifejezett gondolatait megértse és lelkében 
megrögzítse, ezáltal egyrészt szókincsét, nyelvérzékét és fogalmazási 
képességét fejlessze, másrészt pedig lelkivilágát nemesítse.

Ezen célok szolgálatában az olvasásnak folyékonynak, érte lm es
nek és szépnek kell lennie.

Az első osztályban, míg a gyermek a hetüket megismeri, későb
ben pedig azoknak szótagokká, m ajd  pedig szavakká való főzési ne
hézségeivel küzd, folyékony olvasásról szó sem lehet Örülnünk kell, 
ha odajutottunk, hegy a gyermek helyes kiejtéssel szótagoiva olvas. 
Ha azonban eme szótagolva való olvasási igen szorgalmasan és lelki- 
ismeretesen gyakoroljuk, csakhamar e lju tta tjuk  a gyermeket oda, 
hogy a szókép meglátása a szó értelmét is felidézi lelkében és min
den nagyobb gondolkodás nélkül az olvasás mind folyékonyabb és 
folyékonyabb lesz. A  folyékony olvasás teljes e lsajá títása  tu la jdon
képen a harmadik osztályban történik. Mondanom sem kell, hogy 
a gyermekek tehetsége és a gyakorlás mennyisége fogja megszabni 
az időt, amelyen belül többé-kevésbé megtanulnak gyermekeink folyé
konyan olvasni. Lesz olyan növendékünk, aki az első év végén is 
nagyon szépen fog folyékonyan olvasni és lesz olyan is, akit a h a r 
madik vagy negyedik év végén sem sikerült odáig juttatni. Mennél 
több időt tudunk azonbai a folyékony olvasásra fordítani és mennél 
jobban meg tud juk  kedveltetni gyermekeinkkel az olvasást, úgyhogy 
azután  otthon is kedvvel olvassanak, annál tökéletesebb lesz az e red 
mény.

A  folyékony olvasással párhuzamban halad az értelmes olva
sás. Ez akkor fog bekövetkezni, ha gyermekeink a folyékony olvasás 
nehézségeit m ár legyőzték és így a szöveg tarta lm ára  és értelmére 
tud ja  minden figyelmét koncentrálni. Az értelmes olvasáshoz is hozzá 
kell szoktatni a gyermekeket. Az első lépés a hangsúlyos, értelmes 
beszéd, m ert ez ad ja  meg a mértékét a hangsúlyos, tagolt, értelmes
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olvasásnak. Az értelmes olvasáshoz különben általános szabályt adni 
nem is lehet, mert azt a m ondat megértése szabályozza. A  gyermek 
feltétlenül hangsúlyozva, értelmesen fogja azt a mondatot olvasni, 
amit megértett, amely mondatnak első szavaiból már nagyjában tisz
tában van az egész mondat tartalmával.

Az új tan terv  az értelmes olvasás e lsa já tí tására  a negyedik osz
tá ly t  jelöli meg. Az ötödik és hatodik osztályban az értelmes olva
sás mellett a szép olvasás e lsa já tí tásá t és kellő gyakorlását tűzi ki 
célul. Ha a gyermeket tényleg képessé te ttük  arra, hogy az olvasot
ta t  megértse, tehát értelmesen el tud ja  olvasni, nem lesz nehéz helyes 
neveléssel hozzászoktatni a szép olvasáshoz. A zt mondottam, helyes 
neveléssel, m ert a szép olvasásnak leginkább a gyermeknek bizonyos 
szégyenkezése az akadálya. Nem meri a benne felébredt érzelmeket 
és indulatokat, melyeket egy szép olvasmány vagy költemény elol
vasása felébresztett, őszintén, nyiltan, kellő hanghordozással és bi
zonyos erővel kifejezésre juttatni. Nem mer bizonyos páthosszal ol
vasni és szavalni, mert restelli pa jtása i előtt. A  dolgon azonban úgy 
segíthetünk, hogy sa já t  magunk járunk elő jó példával azáltal, hogy 
minden olvasmányt, költeményt igyekszünk részben, avagy teljes egé
szében bemutatni az ú. n. mintaolvasással és mintaszavalattal. Az 
olvasmányokat részben vagy egészében először magunk olvassuk el 
kellő értelemmel, hangsúllyal. A  költeményeket pedig feltétlenül m a 
gunk szavaljuk el először szép előadással és kellő páthosszal. Ez 
a gyermekekre bátorítólag és lelkesítőleg fog hatni és nagyon tanu l
ságos. Természetesen csak olyan olvasmányokat és költeményeket 
válasszunk n\eg a szép olvasás és elszavalás tárgyául, amelyeket a 
gyermeki lélek az ő értelménél fogva feltétlenül és minden tekintet
ben megért és teljes egészében át is tud érezni. Kerüljük a nehéz, 
igen elvont dolgokat, amelyeket tán még a nagyobb korú és intelli
genciájú felnőttektől sem tudunk megkövetelni. A  szép olvasáshoz és 
a költeményeknek szép előadásához egyébként bizonyos fokú r á te r 
mettség is szükséges. Hogy úgy mondjam: velesziiletettség, tehetség. 
Növendékeink jórészét is csak egy bizonyos fokig fogjuk tudni ebbe 
a művészetbe bevezetni.

Az értelmes és szép olvasás előfeltétele azonban az olvasottak
nak részletes tárgyalása.

Az olvasmányok tárgyalása  lehet tartalmi és alaki. Bár az alaki 
is fontos szerepet játszik bizonyos tekintetben, de a népiskolában 
mégis a főhangsúly a tarta lm i tárgyalásra  esik. Célja, hogy a gyer
mek a benne foglalt tartalommal teljes egészében tisztában legyen 
és azt minden ízében megértse. E ljárásunk  módja az egyes olvasmá
nyok szerint különféle lehet. Általában azonban legyünk azon, hogy 

legyen az vers vagy próza —  hatásá t ne csökkentsük, se meg ne 
fosszuk azáltal, hogy azt előbb ízekre szedve, mondatonként tá r 
gyaljuk. Mutassuk azt csak be a maga teljes egészében és ha vol
nának is olyan részletek, melyek a gyermek előtt nem egészen tisz
ták, á ltalában meg fogja érteni és gyönyörködni fog annak ta r ta l 
mában és annak szépségében. Az olvasmányok minősége szerint azon
ban megtehetjük azt, hogy egy kis bevezetéssel előkészítjük, hogy
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ezáltal könnyebben megérthetővé tegyük. E lmondhatjuk esetleg rö 
vid ta r ta lm át is,t kerülve azonban olyan kifejezéseket, amelyek m a
gyaráza tra  szorulnak. Megtehetjük azt is, hegy az általános megértés
hez feltétlenül szükséges és nélkülözhetetlen kifejezéseket előbb rö
viden bem utatjuk és megmagyarázzuk. Az olvasmányt azonban fel
tétlenül a maga teljességében mutassuk be egyszerre, akár többször 
is, mert ha ismerik az egészet, ügy annál könnyebben fogják meg
érteni egyes részleteit is.

A  részletes tárgyalás során az olvasmányt ne tagoljuk aprólékos, 
é r the te tlen  ízekre. Az érthető részekre beosztott szakaszok tá rgya
lása során előforduló kifejezéseket lehetőleg a gyermekek magyaráz
zák meg egymásnak. A  tanító csak megfigyelő és irányító legyen és 
csak akkor lépjen közbe, ha erre az ő magasabb értelme, képzett
sége szempontjából szükség lesz. Ha olyan dolgok lesznek, amelye
ket a gyermekek egymásnak megmagyarázni és megfejteni nem tu d 
nak, amikor tehát valamit még részletezni és rendezni kell. Fontos
nak tartom, hogy a gyermekek itten szabad kérdezősködést vindikál
hassanak maguknak. Sokszor fognak olyant kérdezni, amire mi hir- 
telenében nem is tudunk válaszolni. Ne féljünk, ne nagyképüsköd- 
jiink. Ne akarjunk  a gyermekek előtt mindenttudók lenni. Valljuk 
be őszintén, hegy ezt a felvetett kérdést előbb meg fogjuk gondosan 
vizsgálni és m ajd  csak azután meg fogjuk reá adni a választ. Lesz
nek olyan kérdéseik, amik magunknak nagy gendot, u tán járást  fog
nak ekezni. De ezt meg kell tennünk és a gyermekek szeme előtt 
azért mégsem leszünk kisebbek. Tudja  a gyermek meg, hogy min
dent senki emberfia nem tudhat. Mindenttudó csak egy van: a jó 
Isten.

A tarta lm i tárgyalás ne legyen fárasztó, nehézkes, kicsinyes. Ne 
akar junk  egy olvasmány keretébe beleszorítani mindent, esetleg 
olyant is, ami nincsen is benne. Viszont éreztessük meg a gyerme
kekkel azon érzelmeket, amelyek a sorok között olvashatók. Sőt, kér
jük számon ama érzelmeket is, amelyeket az olvasmány vagy költe
mény a gyermekek lelkében kiváltott.

A  részletes tárgyalás után olvastassuk el az olvasmányt ismé
telten, most már az értelmes és szép olvasás szempontjából, azután 
pedig a lehetőség szerint részenként vagy teljes egészében az olvas
mány tar ta lm át mondassuk el. A  tartalom elmondásánál tö reked
jünk arra, hogy a gyermekek mindent a sajá t szavaikkal adjanak 
vissza. Lehetőleg kerüljék a könyv szavait, tőképen pedig a szóról 
szóra caló recitálást.

!Az olvasmányok alaki tárgyalása bő alkalmat ád a nyelvi m a
gyarázatokra és egyszerűbb stilisztikai ismeretek nyújtására. Itt van 
alkalmunk az olvasmány gondolatmenetének, szerkezetének, vázla tá
nak, képes kifejezésének, képek, hasonlatok stb. megvilágítására. A  
próza és vers, a leíró és elbeszélő művek közötti különbségekre stb.

Az em lítetteken kívül az olvasmányok úgy tartalmi, mint pedig 
alaki tárgyalása  még egy speciális célt is szolgál, nevezetesen azt, 
hogy bevezessék az elemi népiskola ifjúságát, porbasújtott hazánk 
minden reménységét, a magyar nemzet érzelmi- és gondolatvilágába.

G r i e s z h a b e r  E n d r e  H e n r i k ,  igazgató-tanító.
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Tanítási tervezetek az I. osztály vallás- 
tani anyagának tanításához.

1. Istenről.
A kis gyermeknek is van vallása, bár még ennek jelei nagyon 

kezdetleges formában jelentkeznek nála. Bizonyos fokozati á rnya la 
tok észrevehetők ugyan a különböző gyermekek felfogása között, asze
rint, hegy milyenek a családnak körülményei, amelyben a kis ember
csemete éli az ő szűk világát. Szerzett már némi tapasztala to t a 
családi körben Istenről. Különösen a család szemerú napjaiban volt 
alkalm a megfigyelni, hogy a nagyok is meghajolnak egy magasabb 
lény előtt, akinek segedelmét kérik. Meg-megszólal időnkét a lelki- 
ismeret is, amely figyelmezteti cselekedetének helyes vagy helytelen 
voltára. A  természet életében megnyilvánuló jelenségek szintén ha
tással vannak a mindent tudnivágvó, fejlődő gyermekre.

A gyermeki lélekben kétféle vallás kibontakozását szemlélhet
jük szoros párhuzam ban egymás mellett: a  k é p z e l e t  és t a p a s z t a l a t  
v a l l á s á t .  Sőt az előbbi még nagyobb mértékben nyilatkozik meg benne 
az utóbbinál, m ert a vallásos fogalmakat is csak szemléleti formá
ban képes lelkében összegyűjteni. Az Istenről alkotott fogalma még 
erősen antropemorph, vagy mint egyik valláspedagógus mondja: A  
gyermek Istene az ószövetség antropomerpn (emberíormájű) Istene, 
nem pedig az űjszövetség Lélek-Istene.

Képzelete kiszínezi a vallás egész világát. A  mindenütt je len
való Isten gondviselését sem tud ja  m ásképen elképzelni, minthogy 
őrangyala ott van á llandóan mellette, aki megóvja minden veszede
lemtől. A  vallástanító  feladata, hogy a gyermeknek képzelet-vallását 
fokozatosan nyesegesse, javítgassa, vallásos élmények közlése, meg- 
éreztetése által. így azután lassanként kialakul lelkében a valódi, 
vagy tapaszta la ti  vallás.

Nagy hiba volna, a gyermeket egyszerre kizökkenteni a neki sok 
boldogságot szerző álomvilágából s ezen kiábrándítással csak meg
bontanék lelkének egyensúlyát. A  nagyapó meg az édesanya meséi
ben megjelennek képzeletében a tündérek, angyalok, a törpék és 
óriások. A  mese rokonszenves hőseinek szerencséje megörvendezteti, 
szerencsétlensége pedig szomorúsággal tölti el szívecskéjét. A  szülök 
pé ldaadása  nyomán szintén formálódik a gyermek sajátságos vallása. 
Ezen megkezdett vágányon kell a vallástanítónak is elindulnia s a 
szeretettel párosult komoly vezetés mellett napról napra  gazdagodik 
a gyermeki lélek vallásos tapasztalatokban. Minden alkalmat meg
ragadunk a vallásos érzés ápolására, még a világi tárgyak tanítása 
közben-közben is és megéreztetjük tanítványainkkal, hogy az ember 
sorsának intézője az Isten, aki megmondja szíveinkben nekünk, hogy 
mikor cselekszünk helyesen vagy rosszul. Ő oltotta  a szülőknek és 
a tanítóknak szívébe a szeretetet, hegy a gyermekeket nevelni tu d 
ják s az emberiség összességének atyja, nevelője a jóságos Isten.

A kis gyermek már a családban látta, hogy a felnőttek imádság
ban kérik Istennek segítségét, öl is megtanították egy-két imádságra.
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Én is imádkozni tanítom hát és az imádság szárnyán próbálom Isten
hez vezetni a vallástanítás kezdetén. A  kis gyermek szeret is im ád
kozni, amint ezt tapasztalatból tudjuk. ,.Ennél a pontnál érzi az em 
ber igazán a kapcsolatot a szülői ház és az iskola között s bebízc- 
nycscdik az is, hogy a szülők kevésbé iskolázott hite és vallásos 
világa ösztönösen is jól végzi a m unkájá t.“ (Dr. Gaudy.)

Az imádságtanításnak nincsen semmiféle különösebb módszere, 
mint a tanító előmondása. De ez az előmondás clyan áhítattal tö r 
ténjék, hegy a gyermek megérezze' tanítójának hangjában az őszinte 
vallásos buzgóságot és legyen az ránézve, mint L u t h a r d t  mondja: a 
. J é l e k z e t v é t e l e " . Szükséges azonban, hogy az imádkoztatásnak már 
előzőleg kellőképen előkészített háttere legyen. Ha valami vallásos 
élmény előzi azt meg, akkor a hit virága nyiladozik az imádságban.

A  még ma is érvényben lévő, 1911-ben kiadott vallástanítási ta n 
terv is megkívánja olyan imádságoknak a tanítását, amelyekből in
spirációt szerez a gyermek Isten, a szülők, a felebarátoknak a szeret
te iére  és a természetnek a megcsodálására. Ezekkel az imádságokkal 
kapcsolatban beszélgetést folytatunk tanítványainkkal s vezérköny
vünkben igen egyszerű beszélgetésre nyáj tunk néhány mintát és csak 
azután térünk át a bibliai történetek tanítására.

Az első öt tétel irkább mondható beszéd- és értelemgyakorlati 
tanításnak és céljuk a vallásos érzés ébreszigetése. A  tanalak, mi
ként a beszéd- és értelcmgyakorlatok gyűjtőnév alatt  összefoglalt vi
lági tantárgyak tanításánál, k é r d e z v e  k ö z l ő ,  mert ez felel meg leg
inkább az alsó foken a népiskolai gyermek természetének.. Ez a tan 
alak egyébként a vallástanítás szellemével sémi ellenkezik, hiszen a 
modern valláspedagógusok is eleg gyakran alkalmazzák.

A) A t a n í t á s  v á z l a t a .
1. E l ő k é s z í t é s ,  a) H a n g u l a t -  é s  é r d e k l ö d é s k e l t é s  a családi 

életből vett példák felidézésével, b) C é l k i t ű z é s .  Ma is imádkozni 
tanulunk, de előbb meg beszélgetünk egy keveset arról, hegy miért 
kell imádkoznunk.

2. T á r g y a 1 á s. a) I s t e n  a  m i  m e n n y e i  A t y á n k .  A  szülők fá
radnak, hegy a gyermekek szükséget ne lássanak. Hiábavaló volna 
fáradozásunk Istennek gondviselő kegyelme nélkül, b) I s t e n n e l  i m á d 
k o z v a  b e s z é l g e t ü n k .  Viselkedés imádkozás közben. Egy reggeli im ád
ságnak a megtanulása.

3. E l m é l y í t é s . -  Utalás arra, hogy ismét több imádságot tu 
dunk eggyel. Ezért is hálával tartozunk a jó Istennek.

B) A t a n í t á s .
1 E 1 ö k é s z í t é s. a) H a n g u l a t -  é s  é r d e k l ő d é s k e l t é s .  Mit csi

náltunk, még mielőtt a tanuláshoz fogtunk? Úgy látom, a Pista meg 
tu d ja  mondani. — Énekeltünk, azután imádkoztunk. — Hát otthon 
szektatok-e imádkozni? — Igen. — A jó gyermekek szeretnek imád
kozni. Látom, ti is azok vagytok. Ennek igen örül a tanító bácsitok. 
Te mikor imádkozol, Ilona? —  Reggel, este, evés előtt meg evés
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után. — Kihez szóltok imáitokban? —  Istenhez. — Kik szoktak még 
a családban imádkozni nálatok, Lajos? —1 Apukám, anyukám és a 
testvéreim. —■ Szép dolog, hegy nálatok mindenki imádkozik. G on
doltok a jó Istenre. —> Tanító bácsi, nálunk is szokott imádkozni 
mindenki. — Nálunk is! — Úgy is kell tenni! A  jók szeretnek 
imádkozni.

Ki taníto tt meg téged legelőször Istenhez fohászkodni, Sárika? —- 
Édesanyám. (Új szókinccsel gyarapodott a gyermek, amidőn ima he
lyett szándékosan a fohász elnevezést foglaltam kérdésembe.) — E z
ért hálával gondolj vissza mindig a te drága, jó édesanyádra, még 
akkor is, ha néni lesz belőled. Aki gyermekkorában megtanul im ád
kozni, az felnőtt korában sem feledkezik meg Isten iránt való köte
lességéről. Csak az az ember érzi magát boldognak, aki tud im ád
kozni. Nagyon jól tud ják  ezt az édesanyák, azért már akkor kezdik 
imádkozáshoz szoktatni gyermekeiket, mikor még jól beszélni sem 
tudnak. —  Tanító bácsi, az én öcsikém olyan szépen összekulcsolja 
a kezét, amikor vele együtt imádkozom. —  Mikor az én kis leányom 
beszélni tanult, anyukája  esténként erre a rövid imádságra tanílgaíta:

Szépen kérlek, jó Atyám,
Amíg alszom, vigyázz rám. Ámen.

Tetszik nektek ez a rövid imádság? —• Nagyon szép! — No, ha 
tetszik, hát m ondjátok el! (Elmondják.) Milyen könnyen megtanul
tátok! . .  . De vájjon ki lehet az az atya, akit a rra  kértek, hogy vi
gyázzon rátok? — Isten. —  Remélem, most m ár ti tudtok hosszabb 
imádságokat is, mint a kis babák? — Tudunk bizony! — mondják 
többen. (A tanító e lm ondatja  néhány gyermekkel a családban tanult 
imádságokat.)

b) Célkitűzés. Ma is imádkozni tanulunk, de előbb még beszél
getünk egy keveset arról, hogy miért kell imádkoznunk.

2. T á r g y a l á s ,  a) Isten a mi mennyei A tyánk .  Kik adnak  
nektek enni, ha éhesek vagytok? —  Én édesanyámtól szoktam enni
valót kérni, mondja  Sárika. — Talán  még édesapátoknak is anyuka 
ad enni? — Igen. — ‘ Milyen szerencsések is az apukák! Nekik nin
csen gondjuk semmire sem. —  Az én édesapám bizony sokat dolgo
zik és azt szokta mondani, hogy kenyeret megy keresni. — Te, kis 
leányom, bizonyára hamarább keresnél kenyeret, mint apukád? E l
mennél a pékhez. —  De a pék nem ad ám ingyen kenyeret, tanító bá 
csi! —  Nem-e? —  A  pék a kenyeret pénzért árusítja, — Mi magunk 
sütjük a kenyeret, —  mondja Pista. —  Jól teszitek, mert a házi
kenyér kevesebbe kerül, mintha a péknél vásároljá tok azt. Meg aztán 
jobbízű is az a kenyér, amit anyukátok készít számotokra,

A  kenyéren kívül még sok egyéb is kell a családnak. — Hús, 
tej, zsír síb. —< Ruha is kell, hogy ne fázzunk. — Bizony kell, — 
mondom. És mindez sok pénzbe kerül. A pukátok tehát pénzt keres 
szorgalmas és fáradságos munkájával, hegy mindazt megvehessétek, 
amire szükségetek van. Anyuka is sokat tá rad  érettetek. Ki segíti 
meg kedves szüléitekét, hogy dolgozhassanak? —  A jó Isten.
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Amikor a jóízű ebedet és vacsorát eszitek, gyermekeim, gon
doljatok azokra a szegény családokra, ahol beteg az édesapa vagy 
az édesanya. Ott bizony sokat nélkülöznek. Vájjon miért? — Nin
csen, ügye, aki fárad, dolgozik a családért. Ez bizony nagy baj. A 
szegény családokon ilyenkor a jó emberek segítenek. Örül ennek ott 
lenn valaki nagyon! —• Isten. — Ő oltja az emberek szívébe a sze
re te tek  hogy segítsék a szükölködőket. Ő ad ta  jó szülőidet. Erővel 
és egészséggel á ldott meg benneteket. Mindenünket a jó Istennek 
köszönhetjük, kedveseim. Sohasem gondoltatok ti még erre? — Isten 
a mi gondviselő mennyei Atyánk, akihez nagyok es kicsinyek éppen 
olyan bizalommal fordulhatnak, mint a gyermek az apjához és any 
jához.

H a szüléitektől vagy másoktól kértek valamit, szépen megmond
játok nekik, hegy mit kívántok. Például neked egy pár új cipőre 
volna szükséged, Ilona. Hogyan kérnéd meg édesapádat, hegy venné 
meg neked azokat?  Úgy kérd, mintha én volnék most az apukátok. 
—  Édes apukám, legyen szíves egy pár cipőt venni nekem, mert a 
regiek m ár lyukasak. — Én azt hiszem, hogy meg is kapod a cipőket, 
Ilonkám, mert nagyon szépen kérted őket. Hanem valamit meg kell 
ám ígérned. Kitalálcd-e, hogy mit? — Jól kell magamat viselnem. — 
Jó l bizony, mert a rcsszmagaviseletü gyermek nem érdemli meg, hogy 
szeressék.

b) I s t e n n e l  i m á d k o z v a  b e s z é l g e t ü n k .  Ha a jó Istentől kérünk 
valamit, m ásképen fordulunk őhozzá, mintha más valakitől kérnénk 
azt. — Imádkozzunk hozzá. — Emberekhez nem szoktunk imádkozni, 
bármennyire is szeretünk valakit. Most pedig készüljetek az imád
kozáshoz! Kulcsoljátok szépen, össze a kezeiteket. (Tanító körülnéz, 
hogy minden gyermek helyesen készült-e hozzá az imádkozáshoz.) 
H ajtsá tok  meg kissé magatokat, mert úgy illik, hogy az Isten előtt 
megalázkodjunk. Egv nagyon szép reggeli imádságra foglak meg
tanítani benneteket:

Édes, jó Istenem!
Új napran virradtunk. 
A  Te őrző szemed 
Legyen ma is rajtunk!

Ne vedd le mirólunk 
Scha a szemedet! 
Terjeszd ki fölöttünk 
Áldó két kezedet! Ámen.

Az egészet egyszerre nehéz volna megtanulni, azért megint el
mondom imádságunknak az elejét. Először is megszólítjuk a mennyei 
A tyánkat. Hogyan, János?  — Édes, jó Istenem!

H á t  az este imádkeztatek-e? — Igen. —j Mire kértétek Istent 
estéli imádságtokban? — Hogy vigyázzon reánk, amíg alszunk. És 
lássátok, Isten meghallgatta imádságtekat s nem történt semmi b a 
jotok. Hál' Istennek! Mosolyogva ébredtetek fel reggel. S kis ágya
tokból kilépve, illő, hogy megköszönjétek a gondviselő mennyei A ty á 
toknak a nyugodt pihenést és kérjétek ismét, hegy nappal se hagyjon 
el benneteket. Miféle veszedelem érheti az embert nappal? (A gyer
mekek több esetet mondanak az életből.)

Én is hallottam egy szomorú ésetrőí, Ugyanis egy néni ment az.
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utcán s a já rdán  dinnyehéjra  lépett, elcsúszott és kitörte a lábát. 
Szegény néni! . . . Csak pár perccel előbb is még vígan sietett haza
felé kis gyermekeihez és íme, egy véletlen szerencsétlenség folytán 
nem haza, hanem  a kórházba került. — Valami gondatlan ember miatt 
tö rtén t a baj. —  Nem lett volna szabad a dinnyehéjat eldobnia. — 
Ti m ajd  jobban vigyázzatok, hogy másnak bajt  ne  okozzatok.

Az imádságot még nem tud ja  mindenki elég jól elmondani, azért 
hát siessünk megtanulni. (Szakaszonként tanulják.) Ki tud ja  már? 
(Többekkel elmondatcm.)

3. E l m é l y í t é s .  Most m ár megint több imádságot tudtok egy- 
gyel. Nem örültök neki? —  Örülhettek is! Mert lássátok, minél több 
em ber tud  buzgón imádkozni, annál szebb életünk lesz már itt e föl
dön is. Az imádság után megnyugszik a szívetek, mert ott érzitek 
feijetek fölött Istennek áldó kezét. Tolnay Pál.

2. A z  isteni gondviselés a természetben.
A  3— 9 éves első gyermekkor vallási fejlődése bizonyos jellem

zőket hozott át az 1—3 éves korból, pl. a félelem  öntudatlan, de ösz
tönös érzését. Ebből folyik az emberfeletti megérzése, később az is
teni hatalomé. A  gyermek Istene személyes Isten, antrcpomorfiszti- 
kus formában ismeri, aki úgy él, mint az emberek: örül, szeret, h a 
ragszik, büntet, sújt, áld, véd, oltalmaz. Ezt a személyes istenhitet 
kell a szeretet gyakorlásával o1yan ístenhitté finomítani, amely nem 
ismeri a haragvó, bosszúálló, büntető Istent, mint a személyes isten
hit jellemzőit, csak a szerető Atyát, aki a ty ja  a világnak, gondviselő 
jóságát élvezi a legkisebb bogárkától a teremtés koronájáig minden 
és mindenki.

íg y  a személyes istenhít a szerető a tya fogalmává mélyül évek 
hosszú során zt, vallási gyakorlatokkal öntudatosabbá válik, úgyhogy 
mire 9 éves a gyermek, erkölcsi hatalmat  lát Istenben.

Ezt a természetben munkálkodó Istent akarom tanítani, helyeseb
ben szólva: gondviselését észrevétetni, megláttatni, ráneveléssel oda 
fejleszteni, hogy minden természeti megnyilatkozásban lássa, érezze 
a teremtő Isten gondviselő jóságát.

Természetesen ez a tanítás nem egy órai anyag, még csak nem is 
egy tétel. Alkalmilag tanítom, különöböző időben, nem tanteremben, 
esetleg ott is, hanem akkor, mikor egv-egv kirándulás javában zajlik 
s elnémul a gyermekhad, megállítja az üresen m aradt fészek, a leesett 
m adárka, a hervadó virág, a fán didergő kis éhesek, a megindult 
ríigyfakadás stb. Ezek a mementók cöveket, jelző-karót ütnek a lé
lekbe, azon gondolkodik, teremt új gondolatokat, összehasonlít, a n a 
lizál, következtet s ha, ki is üti a feledés mementója a cöveket, ott 
a nyoma kitörölhetetlenül a lélekben. M ajd  a nyitott szemmel való 
járás m eglá tta tja  vele a nagy természet minden egyedét újulásban, 
fejlődésben és hervadásban.

A) Vázlat
1. E l ő k é s z í t é s .  Kirándulás a kertbe, erdőbe, mezőre. 1. K a p 

csolat. A  kirándulás emlékeinek egy pont körül való sűrítése, az is
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teni gondviselés központja köré. 2. H a n g u l a t k e l t é s .  Mintha valaki 
e la lta tna  erdőt, mezőt, fűvet, fát, állatokat. Úgy titokban; nem látja 
senki. 3. C é l k i t ű z é s .  Kinek a szava csinálja ezt? Kinek a keze visel 
gondot mindenről?

2. T á r g y a l á s ,  a )  Isten szava azt mondja a fáknak: pihenjetek 
le, itt az estei, b )  A  fűre ráfú s elalszanak, c )  A bogarakat eldugta 
a föld alá. d )  A  m adaraka t elküldte.

3. B e g y a k o r l á s .  Kinek a keze alta to tt el mindent? Semmi 
se kerüli el el gondviselését. Mindenütt ott az arca.

É n e k v e r s : a) Én Istenem, légy itt j e l e n . . .  (Pósa L.) b) Mit 
dalolsz, te, kis m adár?  (Pósa L.)

Ima-. Szétárad  ismét . , . (73. 1—3.)
S z e n t í r á s i  i d é z e t :  Lukács 12, 6— 7.

B) A  t a n í t á s .

Ezt a tanítást  kirándulások előzték meg, nem baj, ha hetek múlva 
is folyik le a tanítás. Az impressziók még elevenek. Já r tu k  a kertet. 
Gyönyörködtek a kert termésében, ész revé te lük  a hervadó levele
ket, a sárgulni kezdő lombokat, a ködöt, a borús eget. Végig mentünk 
a mezőn. Kopasz a tarló. Mi lehetett ra j ta  a nyáron? Ringó kalász
tengere mennyi m adárnak  adott otthont. A  fűrjecske mit kérdezhetett 
a szép nyártól, amely itthagyta. Látjátok a tócsát, a tavat, környékén 
nincs békabrekegés, nem álldogál ott a gólyamadár. E lhallgatott a 
tücsök, e ltűnt a lepke, az ezernyi bogársereg, velük a fecskék is.

Az erdőbe visz utunk. Ott a sűrű bokeralj, hulla tja  sűrűségét. 
E jtsük el, mennyi m adárkának nyűjte tt  az védelmet. Kinek a védő 
keze borult rá  a fészekre s a benne lakókra, utánna a kihűlt fészek
re ki gondol, ki védi azt? Ma puszta, üres, csak a Teremtő szeme 
rajta , mert egy m adárka  sincs előtte elfeledve. (Luk, 12, 6.) Ez a 
kis m adárka  még dalolt a nyáron párjának, meg annak, aki gondot 
viselt rá. Mit dalolhatott?  Azt, amit ti is megtanultatok tőle: Mit d a 
lolsz, te kis m adár a virágos ágon. (Lásd a tanítást!) E lejte tt  szavak
kal dolgozom, arról a Teremtőröl, akinek a kezemunkáját akarom 
észrevétetni, róla gondolatokat ébreszteni. Ott a lekonyuló, hervadó 
dércsipte virágkóró, azon csipked az itt m aradt madárka; a szél szét
szórja a kóró magvait, ő elhal. De boldog, mert él tovább magvában 
tavasszal. Mintha valaki odasugta volna neki a boldogságot: ,,Nagy a 
világ én csak porszem vagyok, Isten napja  énreám is ragyog.“ 
(Pósa L.)

Elhullott lepkére, bogárkára akadunk. Mi történt itt? Itt  hagy
ták?  Hol a többi? Miért? Ott a fa kopasz ágán, egy selyemszálon 
himbálódzik a hernyófészek. Anyai gondosság. Miért? Ki adta  neki 
a tanácsot, hegy így gondoskodjék fiairól? Lám a szél fújja, dobálja, 
hiába. Jó l van az odaerősítve. A  lepke mosolyoghatott: Fúhat a szél, 
abban a vékony selyemszálban a Teremtő ereje van, le nem fúhatod. 
Onnét bújnak elő m ajd  az én fiaim. Mit beszélhetett az Isten annak 
a sok fűnek, fának, állatnak, bogárnak? Nel felelek rá. Legyen csak 
a lelkűkben a sok miért? M ajd megkapják rá később a feleletet.
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1. E l ő k é s z í t é s .  1. Kapcsolás.  A kirándulás tárgyi anyagát 
elvégeztük a beszéd- és ártelemgyakorlatok tanításában. Az intéző 
kéz, az isteni gondviselés meglátása, megérzése, az előtte való meg
alázkodásra  indítás az óra anyaga.

Hol sétáltunk többször az elmúlt hetekben? Kertben, erdőn, 
mezőn. — Milyenné tette  a köd, a borús ég kedveteket? —  Rosszá, 
nem nevettünk. Mi is szomorúak lettünk. —  Nem vidított fel benne
teket a kert  sok gyümölcse? — Igen, de azért sa jnáltuk a kertet.
Mit sa jnálta tok  tőle? —, Lombját, levelét. — Milyen csendes volt a 
kert. —  Igen, nincs már ott egy m adár sem, csak a cinke ugrándozott 
ágról ágra. — Ilyen volt az erdő. a mező is? — Igen, ilyen.

2. H a n g u l a t k e l t é s ,  G ondolja tck  vissza az erdőre, mezőre. 
Mintha valaki így keresztül ment volna ra jta .  Igen, igen! Leszórta 
a  fák leveleit. — Úgy van. Elküldi a m adárkáka t  . . . E lbú jta tja  a 
rovarokat. H át mit csinált az é jje l?  —  Szomorúra festette. —  Tel
jesen jól figyelted meg.

3. T á r g y a l á s .  Isten szava, a) A z t  mondja a fáknak: p ihen
je tek  itt az este. Megértik a fák Isten szavát? —  Igen. Elkezdenek 
vetkőződni. Milyen fárad tak  lehetnek! Mitől fáradtak; jártak, fu
to ttak?  —  Nem, ott álltak. — Az igaz. Gyümölcsöt termettek. — Az 
is igaz. Ez az ő munkájuk. Sok munka volt ez? -— Bizony az .. . —- 
A  fák megértik Isten szavát. — Búcsúznak leveleiktől. Egyszerre? 
Nem. Lassan lehull, egy-két levele zöld m arad?  — Nem. -— Sárgul.
— Ma már alig van levele. —  A fák szót fogadtak. Tudták, hogy 
Isten jót akar velük. Úgy rá juk  nézhet. A ztán m ondhatja  . . . (gon
dolatébresztés). —  Milyen kopaszok szegények. — Az. —■ Megsimo
gatja  őket a nap sugarával . . .  A ttó l?  . . . —• Elalszanak, — Dolgoz
nak? — Nem. — Nő ra j tuk  új ág, új virág? —  Semmi. Csak állnak 
és alszanak. — M ajd  ha jön a tél . . .  — Takaró t is kapnak. —  Igen.
— Havat. — Azt, Akkor azután alszanak a hófehér paplancs ágyban.

b) R áfú j a fiíre s elalszanak. Láttunk mi mást is szomorúnak, 
hervadtnak , szinte halo ttnak?  — Igen, a sok virágot. —* Most is tar- 
ká llanak?  —< Nem, elhervadtak. —  Szegények. Nem sajnáljá tok  őket? 
Kinek a keze csinálta ezt is? —  Istené. —  De meg is vigasztalja a 
haldokló virágokat, — Ugyan mivel? — Gondoljatok a virágok mag- 
vaíra. Igen, szétpergette magvait. — Elfújta  a szél. — Hová hull
tak szcigénykék? — A fü alá, — A  moha alá. A göröngy alá is kerül 
egy-kettő. Melyik hová hullott. De súgott nekik valamit. Mit, gye
rekek? —  Tavasszal fölébrednek a fiaitok. Olyan lesz mind, mint ti 
voltatok. S erre< a szóra? — Boldogan elalszanak. Más is meghallotta 
Isten szavát? — Meg.

c) A  bogarakat eldugtp a föld alá. Még katicabogarat sem ta lá l 
tunk. —  Lepkét? — Azt se. — Mi történt velük? — Elbújtak. —  S 
amelyik nem volt elég gyors? —  Az úgy járt, mint amit lá ttunk . ,, 
Ott feküdt meghalva. —■ Bizony úgy járt. Nálunk légy van elbújva.

Hol? — A  kálvhasarckban. —  S ha ez a sok rovar enni kémei az 
Istentől? — Nem adna. Olyan szigorú bíró? — Az, —  Mit mond ne
kik? — Most a ludjatok, — M ajd  tavasszal, — A  hernyó hová r e j 
tette  el fiacskái petéit?  —  Összesodrott falevélben. De a falevelet el
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fú jh a t ja  a goromba szél! ,■— Nem fújhatja el, mert vékony selyem
szálba kötötte az anyja, a pille, s egy gallyra erősítette. —  Pedig a 
szél ugyancsak fújja, táncoltatja . Mit mondhatott magában? — Nem 
félek . . . Velem az Isten. Annak a keze tartja  a selyemszálat. S 
szél u ram ? —  Hiába dudál.

d) E l k ü l d t e  a  r r l a d a r a k a t ,  a  t ö b b i n e k  m e g  m e l e g  t o l l r u h á t  á d .  
Kik vették leghamarabb észre, hogy nincs bogár? — A madarak. — 
Melyik? — A fecske. — Mit csinált? — Elment. — Egyedül? —  Nem, 
csapatosan. -— Ott ültek a telefonvezetékeken. —  Le is rajzoltuk 
őket így. —  Sokat beszélgethettek a fecskék. — Az Istenről? —  A r 
ról is. —  A  fiókáikat mire tanítgatták? — Imádkozni is. —  Hogy is 
van az? (Elmondják azt a kis verset, amely a fecskék imádságáról be
szél. Előbbi vallásórák eredménye.)

Fecskem adár korán felkel, imádkozik minden reggel.
Fiai is megtanulják, az éneket együtt fújják.
H álás szívvel csicseregnek jóságáért az Istennek. (Pósa L.)

Mi is elnézegettük ott a drótokon. Egv kis fiú meg is kérdezte a 
fecskéktől, hová készülődnek? — S a fecskék? — Elmondták. — 
Daloljuk csak el. (Előbbi vallásórák anyagából. Megzenésítette: T i
hanyi Á go s t) :

Fecskem adárt tudakozom: hová készül olyan nagyon?
Csak azt mondja  csicseregve, szép virágos napkeletre,
Szép virágos napkeletre. (Pósa L.)

Bizony, elmentek, napkeletre, keresztül a tengereken .. . S velük 
volt az Úr? —  Velük. —, Valahogy úgy utazhattak, mint a patak  fö
lötti kallón lépeget a kicsi fiúcska . . . Óvatosan. — Igen. S mögötte?
,— A z Isten két keze tarto tta  őket. — A  ritkás bokor alján mit vet
te tek  észre? —  Üres fészket. —  Mi lakhatott benne? — Talán füle- 
mile. — Én is azt hiszem; az építi ilyen alacsonyan fészkét. — De 
szépen dalolt a kis fülemile. Csak a párjának? — Istennek is, — 
Hogyan énekelitek, hadd halljam ? (Előbbi vallásórákról. Megtalál
ható a Kacsóh— Pongrácz-féle daloskönyvben.)

Mit dalolsz, te, kis m adár  a virágos ágon?
A  jó Istent dicsérem, édes kis barátom!

Óh taníts meg engem is, Isten madárkája!
K érd meg csak a szívedet, megtanít az rája. (Pósa L.)

De most üres a fészek. Elment a fülemile. Pedig a szíve? ■— 
F á jha to tt  a fészke után. — El is búcsúzott tőiéi szép énekben, így:

Isten  veled, fészkem, örömöm tanyája, 
i s te n  veled, erdő, leveletlen erdő 
Leveletlen fája! (Pósa L.)

(Előbbi vallásórák anyagából.)



5G

A zt mcndtátck , sok m adár  itt m aradt. Melyiket lá ttá tok? (El
sorolják.) Mi lesz azokkal?  Azoknak is súg valamit az Isten? Mit, 
vá jjon?  — Veletek leszek, szegénykéim! Ez a cinkéknek elég. — 
Láttátok, mit csinálnak egész nap? —■ Ugrálnak az ágakon. — Hová 
kacsintanak be? —- M inden farepedésbe. — S ha ta lá lnak petét, meg
bújó rovart?  — Kihúzzák s megeszik. — S a verebek? — Pítyereg- 
nek? Dehogy! Örökké csiripelnek. Mit? — Jól mondtad. Mit vesz
tek észre a verebeken? — Vastagodnak, kövérednek? — Nem, a tol
lúk kezd sűrűsödni. —  Igen. Puha pihéjük szaporodik. Most már 
vígan csiripelnek. — M iért? —  Meleg ruhát kaptak  a jó Istentől. —- 
Látják  az Isten szemét reggel feljönni, este meg? . . . Lenyugodni. — 
Mi az Isten szeme, gyerekek? —< A nap. — Nézik az arany  golyót. S 
mikor lecsúszik ott nyugaton? Csiripelve imádkoznak Istenhez. 
(Előbbi vallásórák anyagából.)

Csírip, csírip, a nap leszállt,
A rany  golyó, jó éjszakát.
Csirip, csirip, dicsérje szánk,
Aki vigyáz mindig reánk! (Pósa L.)

Boldogan alszanak. Miért? — Velük az Isten. — Hogyan éb
redhetnek még télen is? — Örömmel. —  Bizony azzal, mert ,,egy 
sincs azok közül Istennél elfeledve“. (Lukács 12, 6.)

így viseli Isten hű gondját az égi madárnak.

4. B e g y a k o r l á s .  Kinek a keze az, amelyik így elaltatott 
m indent? —  Isten keze. —  A fák beszélnek. Mit? — Isten visel ránk 
gondot, azért pihenünk most. — A hervadó virágok? —, Mi meg
halunk, de fiaink élnek helyettünk tavasszal. — A bogarak? —  A l
szanak a föld alatt. — De tavasszal? — Újra ébrednek. — A m ad a 
rak?  —  Azt mondják, visszajönnek. — Igen. Mi is bíztatjuk őket: 
„ Jö jj  vissza majd, jöjj vidáman, szép tavaszi napsugárban.“ (Pósa L.) 
A  Bodri kutyának is sűg valamit. Mit? — Hogy növessze meg a sző
rét. S csakugyan? —< Jó  meleg bundája  lesz. —  Mit csinált apa a 
kertben? —- Becsavarta a fiatal fák törzsét szalmával. — Ki sűgta 
neki ezt a tanácsot? —  A jó Isten. — Kinek a kezét látod mindenütt? 
— Istenét. — Csak a kezét? — A szemét is. — Valami elkerüli fi
gyelmét? — Meglát mindent. — A lehulló m adárkát is? —■ Azt is. 
—- A zt mondja Jézesika: Egy veréb sincs előtte elfeledve. — Akkor 
Isten  arcát látni is lehet? — Lehet. —  Ott mindenütt az arca. Ti is 
lássátok meg az arcát!

Énekvers: a) Én Istenem, légy itt jelen,
Mutasd meg szent arcodat,
Szállj szívembe, szállj leilkembe,
Érezzem jóvoltodat! (Pósa L.)

(Debreceni énektananyag, I, o. sz. Óh, Istenem.)
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b) Szétárad  ismét szép napod világa,
Teremtő Isten az egész világra.
A  kies reggelt örömmel köszöntőm,
S szívem kiöntöm,
S szívem kiöntöm. (Sántha Károly.)

(Debreceni énektananyag, I. oszt. Megzenésítette Elefánty S.)
5. S z e n t í r á s i  i d é z e d :  Ne féljetek, ti sok verebeknél d rá 

gábbak vagytok. (Lukács 12, 6— 7.)
J e g y z e t .  E tanításhoz hasonlóan következik a téli, tavaszi, nyári 

term észet megfigyelése a lap ján  egy-egy tanítás a tétel megerősítésére.
E l e f á n t y  S á n d o r .

Pályázati hirdetés.
A AAagyarországi Tanítók Eötvös-alapja a keszthelyi Rákos 

István fiuinternátus és üdülőház gondnoki állására pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak 50 éves korhatárral kellő munkabírással és 
képességgel  rendelkező nyugdíjazott vagy végkielégített magá
nyos tanítók, illetőleg gyermektelen tanító-házaspár. Teendői az 
intézet gazdasági és szellemi ügyeinek intézése, az ifjúság felü
gyelete és tanulmányaiban való segítése. Amennyiben házaspár 
nyeri el az állást, az asszonynak az intézet háztartását kell ve
zetnie. Javadalmazás: lakásűl egy szoba s teljes ellátás (élel
mezés, fűtés, világítás, mosás),  fizetés megegyezés szerint. Fo
lyamodványok 1931. évi március 31 -i határidővel az Eötvös-alap 
elnökségénél, Budapesten, Vili., Szentkirályi-utca 47. sz. alatt 
nyújtandók be.

Pályázat.
A Bányakerületi Evangélikus Tanítóegyesület elnöksége pá

lyázatot hirdet az alábbi tételek kidolgozására.
E Milyen munkássággal  és magatartással szerezheti meg a 

tanító a felettes hatóságok, a társadalom és kartársak tiszteletét 
és megbecsülését?

2. Melyek azok az alkotmányos eszközök, melyekkel a taní
tóság erkölcsi és anyagi előrehaladásának gátló okai megszün
tethetek és amelyek kultúrpolitikai szempontból is jogos céljai 
elérése érdekében eredménnyel felhasználhatók ?

A pályázatban minden evangélikus tanító részt vehet. A pá
lyaműveket zárt jeligés borítékkal ellátva Huszák József  igaz
gató-tanító, kerületi tanítóegyesüteti elnök címére, Szentesre kell 
küldeni. Beadási határidő: 1931 május 31.

A pályaművek elbírálását bizoltság fogja végezni. A legérté
kesebb munkák jutalmazására az egyesület elnöksége két 30 és 
két 20 pengős díjat tűzött ki. A jutalmazott munkák az egyesü
let tulajdonába mennek át.

A pályázat eredményét az egyesület 1931. évi közgyűlésén 
hozzák nyilvánosságra.
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A végekért.
A M a g y a r o r s z á g i  T a n í t ó e g y e s ü l e t e k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e  kereté

ben évek óta működő: „ V é g e k é r t  S e g é l y a l a p  I n t é z ő  B i z o t t s á g a “  
1930. évi december hó 19-én tartott gyűlésében örömmel vette 
tudomásul, hogy a csonka hazában működő, áldozatkész kartár
sak a V é g e k  falun lakó, nagy családú, magyar felekezeti iskoláiban 
őríálló, ezer sebből vérző tanítótestvérek iránti igaz érdeklődése 
lankadatlanul kitartó.

Kartársaink kérő szavunkra magukévá tették a V é g e k e n  anyagi
akkal is küzdő testvérek rettenetesen nehéz helyzetét és nemesen 
érző szívük sugalatát követve, cselekvő áldozatkészségük jeléül 
filléreiket havonta ismét összeadták s így erre a célra az 1929— 
30. tanév folyamán a mai napig 5.766 pengőt gyűjtöttek, amely 
összegből 2 400 pengőt a székesfővárosi a többi 3.363 pengőt 
pedig a vidéki kartársak adományozták.

A lelkes tanítói közösség adományaképen begyűlt tekintélyes 
összegből 3.976 pengőt a folyó tanévi segélyezésre fordítottunk 
s mert semmiféle címen más költség nem merült fel a meg
maradó 1.790 pengőt a jövő tanévre vittük át.

A segélyezésre fordított összeg igazságos elosztása alkal
mával örömmel jelentjük továbbá, hogy a megértő kartársak 
áldozatkészségéből 28 nagycsaládú (4—9 gyermekes) testvérünk
nél segíthettük pillanatnyilag elviselni azt a nehéz keresztet» 
amelytől minket, csonka hazai tanítókat a jó Isten megoltalmazott.

Amidőn úgy a nagylelkű adományozóknak, mint az Intéző 
Bizottság minden tagjának e helyen is kifejezzük a leghálásabb 
köszönetünket, ugyanakkor szeretettel kérjük kedves Kartársain
kat, hogy zárják továbbra is szívükbe a V é g e k  küzdő hőseit és 
napi szűkös kenyerük szent morzsájaképen filléreiket ezután is 
küldjék el a „Végekért Segélyalap“ pénztárába. (Postai befizetési
lap igényelhető: Budapest, IV., Magyar-u. 38 sz. alatt)

ajtai Kovács József s. k. Rákos István s. k
titkár. kir. tan elnök.

Könyvismertetés.
B a r c s a i  K á r o l y :  A  t e r m é s z e t r a j z ,  g a z d a s á g t a n  é s  h á z t a r t á s t a n  

t a n í t á s a .  — A z  e g é s z s é g t a n  t a n í t á s a .  (Népiskolai Módszertani Köz
lemények. X.) Győr 1930. (Kapható szerzőnél: Győr, VI. Klapka- 
utca 7.). Kitűnő vállalatnak, amelyről lapunkban már többször 
megemlékeztünk, ismét egy füzete fekszik előttünk. Az elemi 
iskolai tanítás módszertana eddig tehát már tiz füzetben fel
dolgozva áll rendelkezésünkre és a jelen füzet is csak elis
merésünket és dicséretünket válthatja ki. E füzet csatlakozik a 
már ismertetett kilencedik füzethez, amely a természetrajzi-vegy- 
tani tanítás történeti részét foglalta magában. Mint eddig is, a 
természetrajzi tanításnál is elsősorban annak céljairól és jelen-
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tőségéről szól a szerző. A természet önkéntelenül hat a gyer
mekre és a tanítás célja: a természet életének tudatos meg
figyelése Ez nagyon találó s igaz meghatározás. Az alaki cél 
pedig a természet megszerettetése. Behatóan tárgyalja a kis 
munka az anyagot, amely az évszakokhoz igazodik, majd a más 
tárgyakkal való kapcsolatot. A megalapozás már a beszéd- és 
értelemgyakorlatok útján történik. A földrajznál is sok a vonat
kozás és az olvasmányok tárgyköre a természetre is kiterjesz
kedik A legbehatóbb természetesen a tanítás módjairól és mene
téről szóló rész. A tanításnak biológiai és ökológiai irányban 
kell történnie. A tanítás menetének fokai a célkitűzés, megértetés, 
megerősítés s végre az öntevékenység. A gazdaságtan és ház
tartástan tanítása a gyakorlati munkán alapul. Tanítási vázlatot 
is csatol a szerző a házi sertésről és talaj megmunkálásáról, az 
ásásról. Mindkettő jó szolgálatot tesz különösen kezdő tanítónak 
az iskolai tanítás alkalmával. A következő rész szól a felszere
lésekről, szertárakról, a szemléltetésről; a kirándulásokról sok 
hasznos megjegyzést találunk itten s a szertárak részletes fel
sorolását. Végre találjuk a kis könyvben még a tankönyvek, mód
szertani könyvek, vezérkönyvek jegyzékét. A gazdag tartalmú 
füzet másik része hasonló szempontok szerint tárgyalja az egész
ségtan tanítását, tanítási vázlattal, a segédeszközök, tankönyvek, 
módszertani  s egyéb szakmunkák felsorolásával. A vállalat min
den füzete a legmelegebb pártolást s támogatást érdemli meg, 
ezért olvasóinknak ismételten is felhívjuk e füzetekre a figyelmét

Koller István.
*

„Az én szülőföldem“. Irta: D e z s ő  Lipót.  Szombathely 1930
Elfelejtett régi monográfiák óta nem jelent meg Vasvármegye 

történelmi emlékeiről, természeti szépségeiről, népének sorsáról, 
jelen helyzetéről, szenvedéseiről ilyen átfogó szeretettel és gon
dossággal megirt mű Az olvasó csodálkozó szeme kiséri a 
kiváló írót a vadregényes vasi tájak hegyes-völgyes vidékén és 
síkhullámos rónáin végig. Ezer és ezer rejtett szépség bontako
zik ki előtte. 204 rendkívül ízlésesen kiállított kép gazdagítja ezt 
a nagybecsű művet. Utolsó fejezete a megcsonkított haza jaj
szava. Szerzővel érzünk akkor, amikor erős hittel visszavárja a 
városszalónaki,  a németújvári, az alsólendvai, a rohonci, a boros
tyánkői és lékai várakat, dicsőséges múltúnknak e beszédes 
hirdetőit.

Dezső Lipót könyve azonban nemcsak a vasmegyei tanfér
fiak érdeklődését keltheti fel, hanem országunk minden tanítójáét 
is. Akinek drága minden elharácsolt röge az ezeréves hazának,, 
az szeretettel forgatja majd ezt a könyvet és mint hatásos föld
rajzi segítőeszközt és irredenta célokat szolgáló kiváló művet be 
is fogja szerezni. (Szerzó kiadása:  ára 250 P.)

*

„Hazafias dalok.“ T i b o l d i  J ó z s e f  szerzeményei.
A zeneirodalom terén nem ismeretlen szerző két- és három-



€0

szólamú dalaival újabb jelét adta termékenységének és rátermett
ségének is. Iskolai karénekirodalmunkban úgy a két-, valamint 
háromszólamú hazafias dalai valóságos hézagpótló munkát jelen
tenek. E daloknak jellemző vonása dallamosságuk, könnyed szer
kezetük és frázismentes természetességük. Egyszeri hallás után 
is már tovább csengnek fülünkben és a gyermekek bizonnyal 
örömmel és nagy kedvvel tanulják majd meg ezeket a szép meló
diákat. Nagynevű költőink (Petőfi Sándor, Pósa Lajos, Móra László, 
Vályi Nagy Géza stb.) inspirálták a dalszerzőt, akinek szerze
ményeit a már méltatott erényeken kívül a legnemesebb tűz hatja 
át és éppen azért hatalmas eszközeivé válhatnak irredenta törekvé
seinknek. Megrendelhető a szerzőnél:  Pesterzsébet. Vas Gere- 
ben-u. 11. Úgy a kéfszólamú, mint a háromszólamú füzet ára 4 pengő.

A tél számkivetettjei.
„Hull, hull a hó. Mint egy bús átok terhétől a táj elalél. A fázó 

fán vén varjú károg s nótájához fütyül a szél.“ A természet a 
csendnek és halálnak birodalma lett. „Most puszta ám, igazán a 
puszta!“ Hova tűnt el az az idő, amikor minden bokor szállást 
adott a madárnak s !erített asztal kínálta a neki ízlő ennivalókat!. . .

íme, ebben a rideg világban éheznek, áznak, fáznak a tél kis 
számkivetettjei: a mi kedves erdei és mezei szárnyasaink és ezek 
között a mi életünk felvidító!: az éneklő madarak Igazán fel
foghatatlan abban a filigrán testben az az ellentálló erő, amellyel 
eltudják viselni a tél rájuk zúduló borzalmait! Ha nemesen érző 
szánakozó lelkű emberek meg nem szánnák szegénykéket, bizony 
sokkal több elhullana közülük a tél viszontagságai között.

Mikor azt mondja a költő: „Ki visel gondot az égi m adár ra?“ 
bizonnyal úgy gondolta, hogy a teremtő Isten a szánakozó lelkű 
embert választotta eszközül arra, hogy általa az égi madarakról 
gondoskodjék akkor is, mikor a természet háztartása szünetel.

Dekát sajnos, kevés az olyan emberek száma, akik „állat
barátnak“ vallhatják magukat. Pedig nagy mulasztás terheli őket, 
mert nem kímélik, nem becsülik meg azokat, amelyek az ember
nek „ s e g í t ő t á r s a i . “ Ha meggondolnák ezek, hogy dalos szár
nyasaink segítsége nélkül, mennyivel frugálisabb mértékben élvez
nék a természet termékeit, bizonnyal nem volnának közönyösek 
azoknak téli szenvedéseivel szemben, hanem felcsapnának madár
barátnak, elősegítvén ezzel nemcsak a maguk, hanem a közösség 
érdekeit is.

Szerencséjük ezeknek a kis számkivetetteknek, hogy vannak 
érző szívű pártfogóik, akik ügyet vetnek keserves sorsukra s 
másokat  is szánalomra iparkodnak hangolni. Ide iktatom ezen 
országosan ismert madárbarátok nevét, hogy nemes példájuk 
követőkre találjon. Első helyen említem: S z á l  ó k i  N a w r a t i l  
D e z s ő  dr. egyetemi tanárt, a CA a g y a r  O r n i t o l ó g u s o k  
S z ö v e t s é g e  elnökét, aki, mint minden évben, most is felszó
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lítja a jószívű embereket, hogy a kemény téli hidegben ne feled
kezzenek meg a madarakról. Gondoljanak különösen az éhező 
hasznos madarakra, amelyek most csak a legnehezebben tudnak 
maguknak élelmet szerezni. A madárvédelem terén becsült nevet 
szereztek maguknak m é g : C s ö r g e y  T i t u s z ,  a Magyar Madár
tani Intézet igazgatója, vitéz S z i l á g y i  I l o s v a y  L a j o s ,  az 
ornitológusok szövetségének főtitkára, P f e i f f e r  G y u l a  minisz
teri tanácsos, G r e s c h i k J e n ő  dr„ a nagy ornitológus, R a d e t z k y  
D e z s ő  múzeumi ornitológus Székesfehérváron, G e l c i  J ó z s e f  
egyetemi tanár Szegeden, N a g y  J e n ő  dr. tanár Debrecenben, 
A g á r d y  E d e  főjegyző Piispökszenterzsébefen, M e s z l é n y i  
P á 1 nagybirtokos Velencében, P á r o l á s  G y u l a  ezredes, B r e u e r  
G y ö r g y ,  a kócsagok életének kutatója, S z t a n k o v i t s  J á n o s  
városi tanácsos Székesfehérváron, aki mesteri szép madáretető 
házikókat készít. Vannak még többen ismert nevű lelkes madár
barátok, akiknek nevét helyszűke miatt nem soroljuk fel. Elismerés
sel kell adóznunk egyes vármegyék főispánjainak, akik megértő 
madárbarát  szívükkel megyéjükben a madárvédelmet eredménye
sen megszervezték s mintaszerű madárvédelmi intézkedéseikkel 
példát nyújtottak a többi megyék főispánjainak a követésre. Abauj, 
Borsod, Csongrád, Fehér, Sopron, Tolna és Zemplén megyék fő
ispánjai azok, akik a madárvédelem megszervezésében kitűnnek.

Az állat- és madárvilág szeretetében mindenekfelelt kitűnt 
H e r m a n n  Ot t ó ,  (van-e, ki e nevet nem ismeri?) aki a leg
ismertebb búvára volt az állat- és madárvédelem kérdésének s 
mint ilyen, e téren örök nevet biztosított magának. Ennek az 
univerzális tudósunknak több korszakos műve ismeretes az 
olvasni és művelődni óhajtó közönség előtt. Ott van pl. „A m a d a 
r a k  h a s z n á r ó l  é s  k á r á r ó l “ címen a földművelő, kertész
kedő, vadászó és pászíorkodó magyarság, valamint a nagyközön
ség számára, vonzó stílusban írt népies műve. Ennek a kiválóan 
becses  munkának nem volna szabad hiányozni egyetlen tanító 
asztaláról és egyetlen iskolai könyvtárból sem; de még a zsúp
fedelű házak mestergerendájáról sem. Bizonnyal több volna a 
lelkes madárbarátok száma, ha e művet olvasnák fönt és lent 
és mindenfelé; de kevesebben is vetemednének arra, hogy az 
ember  segítőtársait pusztítsák vagy kínozzák.

Legintenzivebb tevékenységet fejtenek ki a madár- s általában 
az állatvédelem terén, az Országos Állatvédő Egyesület és a 
Aáagyarországi Ornithologiai Egyesület. Ez utóbbi vidéki fiókjai 
révén iparkodik megfelelni feladatának. Érdemesnek tartom fel
említeni, hogy az egyesület g y ö n k i  f i ó k j a  mily ötletesen ven
dégelte meg most karácsonykor a kis éhező szárnyasokat. Madár
karácsonyfákat készítettek számukra. A nyár folyamán narancs
nagyságú és színű úgynevett dísztököket termeltek nagy mennyi
ségben. A tökökbe a szár helyén szeget vertek, arra spárgát s 
a spárga végére arasznyi fenyőágat kötöttek, az egészet pedig 
feldobták a szabadban a fenyőfákra, hogy fennakadjon az ágakon. 
Ezzel az ötletes eljárással a fenyőfák úgy festettek, mintha csupa 
narancs teremne rajtuk. Látványosságnak is érdekesek voltak
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ezek a fenyőfák. A tőkből a feldobás elölt azonban egy jó szeletet 
lemetszettek, hogy a magok láthatók legyenek. Rövid idő múlva 
csoportokban jelentek meg a madárkarácsonyfákon a különféle 
színű cinkék és egyéb madarak, amelyek a himbálódzó tökbe 
kapaszkodva csipegették ki a magvakat. Mint említém, látványos
ságnak is szépek voltak ezek a fenyőfák, de egyben nevelő esz
közül is szolgáltak, mert a gyermekek különösen, madárvédelmet 
is tanulhattak belőle. A narancstökből bárkinek szívesen küld 
vetőmagot az ornitológusok gyönki fiókja.

Olvastam, hogy melegszívű madárbarátok Bécsben, a Nép
ligetben is állítottak madárkarácsonyfát.  A liget egyik pázsitján 
tört ég felé, egy csodálatosan díszített fenyőfa, teleaggatva gyü
mölccsel, dióval, különféle magokkal, perecekkel, szóval minden 
elképzelhető nyalánkságokkal, amik a kis tollas ínyencek előtt 
kedvesek lehetnek. A fa körül a bécsi állatvédő egylet tagjain 
kívül nagyszámú közönség gyűlt össze. El lehet képzelni, hogy 
a csalitok lakói a közönség távoztával, mily gyorsan és repeső 
örömmel szállták meg a csodálatosan díszített karácsonyfát s 
mily mohón fogyasztották annak ékességeit.

A hasznos madarakról való ilyetén gondoskodás méltán lehet 
példája minden hasonló célú egyesületnek és más etikai elvek 
alapján álló közületnek is.

Olvastam azt is, hogy a Böhmerwaldban meg az a szokás, 
hogy karácsony táján az állatoknak általában valami kedvesség
gel szolgálnak. Ugyanis jobb élelemmel és vastagabb alommal 
látják el őket. Ez is szép szokás, amely azt mutatja, hogy a jó 
lelkű emberek az állatokról való gondoskodást  is a karácsonyi 
ünnepek örömei közé sorozzák.

A madárvédelem és a madarakkal  való emberséges bánás
mód tekintetében különösen szép példát mutatnak a gráci és a 
grácvidéki lakosok, akik nemcsak védelmezik, hanem etetik is 
rendesen az ottani parkok és erdők madárvilágát. Nem is hall
hatni ám talán sehol annyi madárdalt, mint Grác parkjaiban és 
erdeiben.

Eme felsorolt példák azt bizonyítják, hogy a nemes szívek kul
túrájában benne van egyéb nemes tettek mellett, az állatvédelem is.

Nálunk az állatvédelem, így a madárvédelem is, sok kívánni 
valót hagy fenn, bár el kell ismerni, hogy különösen az Ornitho- 
logusok Szövetsége sokat lendített e téren. De még mindig 
szükséges és kívánatos e célból minél több megértő szívnek 
megnyerése és arra a belátásra bírása, hogy a madár- illetve 
állatvilágnak a téli nyomortól való megmentése annyit jelent, mint 
egy értékes kulturális munkán szeretettel közreműködni. — Most, 
télvíz és hófúvás idején, van külünösen szüksége a számkivetetí- 
ség keserveit szenvedő kis szárnyasoknak, hogy az érző szívek
ben szánalom ébredjen irántuk. És erre annyival nagyobb szük
ségük van, mert az „örök ember“ velük szemben sem tagadja 
meg magát: kaján természete gonosz sugalatára, még üldözi is 
őket, épp a rájuk nézve legkritikusabb időszakban. Ott állanak 
lesben minden emberi érzésből kivetkőzött siheder naplopók s
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jólirányzott célzással, csupa perverz kedvtelésből semmisítenek 
meg egy-egy hasznos madáréletet. £pp ily szívtelek, akik tőrrel, 
enyvesvesszővel fogdossák a kis gyanútlanokat, hogy pénzt kap
janak a szerencsétlen áldozatért. Vagy olt vannak a tojásrablók, 
fészekrombolók, akik épp oly lelketlen pusztítói az emberek 
segítőtársainak.

Az volna felettébb kívánatos, ha már a szülöiház rátanítaná 
a gyermeket arra, hogy a madarakat szeretni, gondozni kell, be
láttatván velük, hogy milyen sivár lenne a természet, ha a kis 
énekesek nem élénkítenék azt és mennyivel kevesebb volna a 
konyha- gyümölcsöskert, valamint a termőföld hozadéka, ha a 
madarak nem pusztítanák a kártékony rovarokat. Meg kell a gyer
mekekkel értetni, hogy hány ezer káros rovar marad életben, ha 
csak egyetlen éneklő madarat is elpusztítunk.

Az iskolának szintén fontos feladata, hogy az ifjúságot rá
vezesse a madárvédelemre. Minden kínálkozó alkalommal fek
tessen súlyt erre. Mert. amit a gyermek a madárvédelemről a 
„ M a d a r a k  é s  f á k  n a p j á n “ hall az iskolai évadban egyszer, 
az édes kevés arra, hogy madárbarátot neveljünk belőle. Az a 
meggyőződésem t. i., hogy addig mig népünk a szülőiházon és 
iskoián keresztül rá nem nevelődik arra, hogy a hasznos mada
rakkal való törődést nemzeti, illetőleg fontos gazdasági érdeknek 
tekintse, addig hiába beszélünk madárvédelemről, az örök ember 
követi ösztöneit és pusztít. Ha ellenben rá neveljük arra, hogy 
az éneklő madarak neki a legjobb barátai, akkor rájön arra, 
hogy azokat megvédeni a legelemibb kötelessége. A megvédés
nek különféle módjairól itt nem beszélek, az érdeklődők meg
találják a tájékoztatást az ide vágó szakmunkákban. Van ilyen 
elég. Minden iskola könyvtárába ott volna a helye ezeknek.

Legújabb időben egyik legnagyobb élő írónk: H e r c e g  
F e r e n c  kezdeményezésére  törvénytervezetet is készítettek a 
madárvédelemre vonatkozólag. A madárvédelmi törvény előkészítő
munkálataiba belevont madárbarátok kiválóságai garantálják, 
hogy a törvénytervezet olyan lesz, amely ha törvénnyé válik, jobb 
időket fog hozni a kis számkivetettek számára. De ez a törvény 
is csak ez emberek meleg szívén keresztül hozhatja meg a várt 
eredményt.
Vajha meghozná! Minden madárbarát hálája jutalmazná érző 
szív sugalta kezdeményezésüket.

Benedek Vince.

Kedves Kartársak!
Kérem a tagsági díjakat úgy az egyházkerület!, valamint 

az országos egyesület pénztárába való haladéktalan befizetését.

Krug Lajos.
elnök.



A gyermek.
Hullhat a kincs, vesszen, pusztuljon minden.
Csúf romlásán jókedvűen kacagunk,
Mert mondhatatlan gazdagok vagyunk: 
íme él még, íme itt áll a gyermek.

A vér, az ősi, zúgó, tiszta forrás 
Nagy, nagy vagyon s világrengető, ékes.
De halkuló is és gyönyörű beszédes,
Amint csereg a kis gyermek erében.

Ez a víg dal: zendülő, fojhatatlan 
S ha rombadöl ezer világ silányan:
Egy virgonc gyermek harmatos mosolyában 
Örök életre szól a feltámadás.

Mert szent a gyermek s vére gazdagabb,
Mint minden más örökség földön, égen . . .
Mert minden múló, összeomló, törékeny,
De a gyermek él és marad ö rökké. . .

Szigeti Sándor.

Hívogatás.
Lökdösnek erők, megíaszigálnak:
Előre, rajta, lásd kérnek, várnak
Ott künn új fények, szebb képek, lángok
S keresnek boldog, ragyogó vágyak.

Szemem gyúl, lobban és látok, lá tok. . .  
Tündérvilágot, merész, nagy dolgot . . .
S tündérek közt — az iskolában — 
Képzelt tündérek közt bolyongok.. .

S nem, nem mehetek, itt húz a végzet: 
Az édes, mosolyos gyermeki arc.
Holt álmokért dehogy cseré lek . . .
Rossz vágyam, ó, hát mit akarsz?

Csúf vágyam, fuss, menekülj tőlem,
Mert halkra, búsra szelídülsz 
S leszel szolgám, ki most uram vagy 
S gőggel szegény szívemen ülsz.

Figyelnek, nézd, buksi fejecskék 
S sok drága, meleg mosoly a szájon 
Ó vágyam: hagyj el, rab vagyok:
Vagyok tanító kutyás tanyákon.

Szigeti Sándor.
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Szerkesztői üzenetek.
N. J., Pápa. Szívesen közlöm, de elkésve érkezett. Majd a következő 

számban.
K. A., Antalszállás. Az iskola előfizetése 1981. évi december 31-ig 

rendben van. Bélyeg melléklése nélkül nem válaszolhatok, jelzett esetben azon
ban mindenkinek kívánsága szerint járok el és pedig igen szívesen.

Oroszvár. Köszönöm a figyelmeztetést. A most megjelent szám tanú
sága szerint megtettem azt, amiről már értesítettem.

A. Gy., Ny. Hajótöröttek. A hangulatos költemény tárgyánál fogva 
nem olyan, hogy beleilleszhetném szaklapunk keretébe. A kötött beszédnek szí
vesen adok helyet, ha témáját az iskola, gyermek, vagy tanító világának kifogy
hatatlan tárházából veszi. Lehet a költemény remekmű, de nem közölhetem, ha 
más eszmekörben mozog. Tessék talán valami szépirodalmi folyóiratnak (pl. Új 
Idők“-nek) beküldeni. Rendelkezésére bocsátom.

T. P., Nyíregyháza. A küldött összeget lapfenntartásra fordítottam. 
Köszönöm. Petit betűkkel már azért sem szedettem a közleményt, mert úgy 
festett volna, mintha kevesebbre taksálnám. És szemrontó olvasmány is volna. 
Sokan talán ennek okából nem szentelnének az értékes cikkeknek behatóbb 
figyelmet, — pedig kár volna. — A Jézus születéséről szóló tanítás az áprilisi 
számban kerül sorra.

R. L., Magyarkér. B. J.-hez címzett költői üdvözletedet talán még
se jelentessük meg. Nem azért, mintha azt, akinek szól, nem tartanám arra 
méltónak. Sőt! Hanem azért, mert kisebb alaki és tárgyi fogyatkozásai vannak. 
Tőled pedig olvasóközönségünk már megszokta a hibátlan lantpengetést.

H. J., Szentes. Leveledet vettem. Köszönöm. A tárgyaláshoz ezzel 
bőséges anyagot szolgáltattál. A zsinat összeülése és az új Egyházi Alkotmány 
törvényerőre emelése előtt természetesen alapszabályainkat nem önthetjük vég
leges formába, mert nem tudhatjuk, milyen jogkört biztosíthatunk az egyesü
letnek és szerveinek. Az alapszabálytervezet kidolgozására múlt évi közgyűlésünk 
a következő tagokat küldte k i : Darida Károly, Huszák József, Kemény Péter, 
Tolnay Pál, Bérces Lajos, Kaján József, Gráf Samu, Grieszhaber E. Henrik és 
Orbán Károlyt. Nagyon üdvös volna, ha a bizottság tagjainak mindegyike alapos 
tanulmány tárgyává tenné ezt a főfontosságú kérdést, anyagot gyűjtene, terve
zetet készítene és minél nagyobb felkészültséggel fogna munkához. — Erre 
külön felkérem majd a bizottságot levélben is.

*

Az előfizetések nagyon gyéren folynak be. Kérem a kartársakat, hívják 
fel hangsúlyozottan az iskolafenntartókat arra, hogy az egyetemes egyház köz
gyűlésének határozata alapján kötelesek  előfizetni az Evangélikus Népisko
lára. Ezt a határozatot a gazdasági válságra való hivatkozással egyszerűen 
megkerülni nem lehet.

Csekkszámlánk: 29.659



Dobó Sándor, f

Az ország tanítóságának gyásza van. — Dobó Sándor nyugal
m azott ref. igazgató-tanító, az Országos Reform átus Tanítóegyesület 
elnöke, a M agyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének 
tb. elnöke, a ,,Tanítók L ap ja“ felelős szerkesztője, folyó évi február 
hó 17-én, eredm ényekben gazdag m unkáséletének 68, évében, hosszú 
szenvedés u tán  m eghalt.

A  veszteség felett érzett nagy fájdalom  belenyilal a mi szíveinkbe 
és reform átus testvéreinkkel együtt igaz meggyőződéssel m ondjuk mi 
is: ,.Lehullott a mi fejünk koronája .“

Dobó Sándor nemcsak a reform átus testvéreké volt. Az ország 
össztanítóságának nagy h a lo ttja  ő. A  m agyarságnak egy igazi nagy 
értéke szá llt vele sírba. A  hajdúk büszke nem zetségének egy nagy
szerű képviselője ivott a Léthei vízéből. K iterm elte őt is a m agyar faj 
ősereje. Ennek m inden erénye ékeskedett benne. Erős fajíságának 
m egőrzése m ellett is a nyugati kultúrtörekvések hatása elől sem zá r
kózott el. Szívesen fogadta a jót, de nem kritika nélkül. V iszonyaink
hoz a lkalm azta  az t s egyűttal át is nem esítette. A m agyar faj tö l
gyesében akárhány  hatalm as korona em elkedik ég felé. így em el
ked e tt ki a m agyar szálfák közt Dobó Sándor is. V ezéralak ja  volt 
a m agyar tanítóságnak. Az egyenes derekú, szókimondó, meg nem 
alkuvó, önzetlen, igaz bará t és hűséges b a jtá rs  gyönyörű em bertípusa. 
N ála a meggyőződés nem volt piaci portéka, idénycikk. A zt fe lté te
lekhez nem kötötte, semmiféle valu tával meg nem m érte. A zért é lt
h a lt az igazságért és ennek védelm ében őrölte fel e lpusztítha ta tlan - 
nak látszó szervezetét. Lánglelkű apostola volt a haladás eszm éjé
nek és csüggedetlenül m unkálkodott a m agyar tanügy és tanítóság 
színvonalának emelésén. M indent a tanítóság érdekeinek szemszögén 
á t vizsgált és íté lt meg. Mint tanító  nem ism ert különbséget tanító  
és tanító  közt, m ert m indenekelőtt csak tanító  volt! Az ő lelke a 
d ifferenciálódásnak nem  ado tt helyet. Ő nem lá to tt „szépséghibát“ 
abban, ha a vele szem ben álló k a rtá rs  nem ez ő rítusa szerint im ádta 
Isten t. A  tanítóság fogalm ában összpontosult nála minden, am iért 
élni érdem es, —  dolgozni, fáradni és ha kell, érte el is pusztulni: 
szerin te kötelesség volt.

A z igaz em bernek fascináló nim busza vette őt körül, Szavának 
meggyőző ereje, érveinek súlya akárhányszor halom ra döntötte a ne- 
gáció á llásp o n tjá ra  helyezkedők argum entum ait és d iadalra  v itte  az 
á lta la  védett igaz ügyet. Mindig az élen halad t. Nem várt bíztatást, 
sürgetést, ha tanító i érdek gyors cselekvést parancsolt. Sokszor m ár 
befejezte  eredm ényes akcióját, m ielőtt k artá rsa í valam ely sérelem ről, 
vagy igazságtalanságról még csak tudom ást vehettek volna. A tett,
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a cselekvés embere volt. Ebben tám ogatta őt írói készsége is. A 
„Tanítók L a p ja “ tesz errő l tanúságot. Cikkei fe lrázták  sokszor a 
szárnyaszegett, a m eddő küzdelm ekbe be le fá rad t tanítóságot és újabb 
h a rcra  b íztatták . Fellépésével, pé ldájával egy h ivatásáért nem csak 
lelkesedő, de önérzetes tanítónem zedéket is nevelt.

H a m ost visszatekintünk és a tanítói m ozgalm ak félszázados táv 
latából Ítéljük meg és értékeljük  az ap ránkén t kivívott és le nem 
tagadhaló  eredm ényeket, csak akkor látjuk , hogy Dobó Sándor és 
harcos tá rsa i m ilyen kínos kálváriá t jártak , míg a tanítóságot, ha nem 
is az ígére t fö ldjére, dei legalább odáig és a szebb jövő perem éig e l
vezethették. És m iként Mózes egykor a Horeb hegyéről csak lá th a tta  
a boldogulást jelentő új hazát, de oda m ár be nem  vonulhatott, Dobót 
is akkor szólíto tta  m agához a M indenható, am ikor a m egváltó célhoz 
m ár közel járt. F áradozásainak  gyümölcsét nem élvezhette. Elm ent, 
de életének  gazdag term ését elébb csűrbe tak a ríto tta  és drága örök
ségül ránk  hagyta. B ecsüljük meg! Az idő nyom talanul halad  el 
m ajd  em léke felett, m ert am it Cronos lekaszál, azt az em lékezet 
köti kévébe. Ez pedig a múló évek szám ával egyre nyer m ajd  te r 
jedelem ben.

Elm ent, és mi könnybe lábad t szemmel tekintünk tova tűnő a lak ja  
után. De panaszunk sírám a ne zavarja  csendes siri álm ában. H iszen 
csak azért hagyott itt bennünket, hogy örökké éljen  k ö z tü n k ...........

Krug Lajos.

A kántortanító.
A  tanítói tekin télyről, vagy ta lán  helyesebben a kántori tek in

télyről elm élkedem . De hát ma még úgy állunk, hogy a kántori tisztet 
tanítószem ély  tölti be s aki üt a kántoron, annak vesszője a tan ító t 
is éri s a kán to rt é rt gúnyolódás végigtánccl a tanítón  is.

De, hát még mindig csak elm élkedni kell a tanító i tekin télyről? 
Ma, a 20. században is, am ikor a tanítóság az egyetemi végzettségért 
harcol? Vagy ta lán  éppen azért küzd a főiskolai végzettségért, hogy 
tekintélye legyen? Hát, édes Istenem , a XX. század tan ítókántora  sem
mivel sincs előbbre., m int volt a régi p ipáskántor?

Lehangoló kérdések, de még szomorúbb, hogy az em ber tépelődő 
leikéből felkívánkoznak s a legszomorúbb, hogy én nem tudok m ást 
felelni, mint azt, hogy még ma sincs meg a tanítóságnak, vagy m ond
juk így: a tan ítókántoroknak  az őket, a mai végzettségük, intelligen
ciájuk  és nemes, m agasztos hivatásuk után  megillető tekintélyük, kü
lönösen a tá rsadalom  egyes rétegeiben.

A  m últban csak könyvek és újságok holt betű je gúnyolódott a 
kántorokon, ma a holt betű m ellé az élőszó, a Rádió is tá rsu l szegő
dött. A  Rádió, a XX. század csodás vívmánya! H át Kiss M enyhért ma 
sem lát más kántort, m int am ilyenekről felolvasott s az újságban is 
leközölt?

H alljuk  csak, mit mond: ,,Ezt e lm ondhatják  az idegenek, kik egy
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é le ten  á t nemi kénytelenek a hitközség kántorának éneke m ellett im ád
kozni a tem plom ban és m ulatni a disznótoron és keresztelőn.“ Ezzel 
a kán to rválasz tás nagy hordere jé t ak a rja  kiemelni. M ajd: ,,És tisz
te le tté l legeltették  szem eiket az éneklő kántor ugrándozó kecskesza- 
k á llán .“ — „A pályázó kántorok, négyen, fényes lakkosizm ában eresz
kednek le a kórusból.“ Az egyik szerény pályázó, ki gyenge hangja 
m iatt nem bízik, a kurátor leányának bíztató szavára, m ely szerint 
mégis őt fogják m egválasztani, azt m ondja: ,,Engem-é, kis húgom, 
m ajd  ho lnapután  kiskedden, bornyunyúzó pénteken .“ No és a vége 
mi lehetne más, mint a m últban is mindig, hogy a m egválasztott kán 
tor rögtön feleségül kéri a kurátor leányát.

H át, kedves kartársam , ilyen vagy te? Vagy ehhez hasonlónak 
ism ered a ma, a XX. század tan ítókántorát?  Ha ilyen volna, akkor 
én nem gúnyolnám, de kiközösíteném  a mai társadalom ból. Nem, a 
m a kán to ra  m ár ilyen nem lehet. A nnak a hangja m ellett m ár nem 
kénytelenek a disznótoron és keresztelőn m ulatni. A  ma kántora, ha 
esetleg részt is vesz a köznép egyes családi ünnepein, oda nem azért 
h ív ják  és nem azért megy, hogy ott kénytelenek legyenek éneke m el
le tt m ulatni. A  kán to rt a nép ma m ár azért hívja, m ert becsüli, meg
tisztelve érzi m agát, ha elmegy az asztalához; ha azonban m ulatni 
akar, akkor más zenéről gondoskodik.

És az ugrándozó kecskeszakáll. H át van ma kecskeszakállas kán 
to r?  Nem hinném, hacsak nem izraelita. A  ma kán to rtan ító ja  nem 
hogy szakállt nem visel, de még a m agyaros bajusztó l is irtózik és 
inkább csupaszon viseli nemcsak az állát, de még a bajusza helyét is. 
E zt a mai írók nem lá tják ?  Azok m inderről nem' vesznek tudom ást?

Ami a lakkcsizm át illeti, erre nézve el kell ismerni, hogy van 
nak kartársaink , akik a csizmát előszeretettel viselik, de hát nem vi
sel-e csizm át a legm agasabbrangú köztisztviselőtől kezdve akárhány  
s ha azokat szerepeltetik , nem pont a csizm át emelik ki; m iért kell 
tehá t ma is csak a lakkcsizm ás kántort látni meg s m ellette a többit 
nem ?

Végül az utolsó k iszakított rész előttem  a legfelháborítóbb. E b
ben a kántornak , tehát a ma tan ító jának  a szellemi kincsesháza nyílik 
meg. A  XX. század tan ító jának  nincs más megjegyzése, szellemi te r 
méke, m int a kiskedd és a bornyunyúzó péntek? Ez lehetetlenség. 
A  m a tan ító ja , még a kurátor leányának, aki később felesége lesz, 
sem felel ilyen ócska dologgal, még akkor sem, ha keserűségében akar 
viccelni, hogy ne m ondjam , szellem eskedni.

Kedves kartársaim , talán  ti is hallo ttá tok  vagy olvastátok, ta lán  
befelé meg is botránkoztatok, de én felháborodásom nak kifelé is h an 
got adok és ryom atékkal mondom, hogy hasonlók ellen  tiltakoznunk 
kell m indenhol, ahol alkalom  adódik. T iltakozzunk elsősorban term é
szetesen  viselkedésünkkel, a mához illő külső m egjelenéssel és főként 
intelligenciával, a lélek műveltségével. S ha a ma író jának m ulattató  
figura kell, azt a tanítóság körében még elvétve se ta lá lja  meg. A  
tan ító  a lak ja  ne lehessen más, mint tiszteletet parancsoló egyéniség. 
H a viszont az írók egy része — m ert hiszen, hál' Istennek, vannak, 
akik a tan ító t az őt m egillető helyre emelik — mégis a régi módi
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p ipáskántor szerepébe ö ltözteti a tanító t, m int a régi korból itt fe le j
te tt figurát, akkor em eljük fel tiltakozó szavunkat és az illető írónak 
a m űvét még könyvespolcunkon se tű rjü k  meg, hasonló tárgyú szín
d a rab já t elő ne adassuk.

A  Kiss M enyhért kán to rának  m ár egyszer végérvényesen és 
örökre el kell tűnni a mai társadalom ból és helyét el kell foglalnia 
az írásm űvekben is a XX. század valóban létező kán tortan ító jának .

Horváth János.

Kántorválasztások.
A  felekezeti tan ítóknak  a legerélyesebben kellene küzdeniük a 

mai vá lasz tási rendszer ellen. Mai form ája sokszor szégyen a tan í
tóra, de szégyen az oklevelet adó in tézetre  is.

V iharvert ,,b“ listás korom ban egynéhány választáson m egfordul
tam  s az azokon szerzett „ tap asz ta la to k ra" visszaem lékezve, ma is 
pirosság önti el arcom at.

K artársaim , akik olvassák most írásom at, bizonyára lá tták  vagy 
ha llo ttak  m ár az a lan t m ajd  em lítendő választási esethez hasonlót, én 
csak azért írom le, hogy tisztán  lá ttassák  a m ódszer lealázó ta r th a 
tatlansága.

Régen volt, az idő kereke gyorsan szalad. A kkor még fekete h a 
jam on őszülő szálak nem dicsekedtek. Egy tolnam egyei leánygyüle
kezet á llásá t pályáztam  meg. A  posta néhány napra  rá  a következő 
levelet hozta:

„Tekintetes Tanító Úr!
A  . . . .  í gyülekezet tizenhat pályázó közül Önt jelölte. Kérem 

. . .  . n a próbán m egjelenni."
M egnéztem  az ú tirány t a térképen, s elindultam  am a büszke tu 

datta l, hogy engem jelöltek, annyi sok közül.
Az egyik átszálló  állom áson, nagyon gyanús csomagú u rak a t lá t

tam  álldogálni, akik szintén a prüszkölve előálló vicinálisra válto ttak  
jegyet.

A  vonaton egy barátságos kéz nehezedett vállam ra. O sz tá ly tá r
samé volt. Persze m egörültünk egym ásnak. B arátom  büszke önérzet
tel m uta tta  ugyanazt a ta rta lm ú  levelet, am ilyent nekem is írtak  
ugyanazon gyülekezettől.

M ikor végállom ásunk helyére érkeztünk, egy hosszú parasz tem 
ber — a ku rá to r —  fe lta rto tt kézzel kiabálta:

„Tanító Urak, sorakozó!"
A glédába tizenegyen állottunk. Indulni azonban csak tizen in 

dultunk, m ert a tizenegyediknek volt a legtöbb esze, rákapaszkodott 
a visszainduló vonatra, otthagyva m inket rem ényeink helyén.

A z  isten tisztelet elő tt m ind a tizen ott álltunk az imaliáz udvarán. 
A  hívek szemeikkel végig tapogattak  bennünket, s m inthacsak vásá
ron le ttek  volna, nem takarékoskodván szakértelm ükkel, kit vékony
nak, kit kicsinek ta lá ltak . Term észetesen végig énekeltettek  velünk, s
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a végén a gyülekezet oda nyilatkozott, hegy ők tu lajdonkép a szom
széd község tan ító já t vá lasz tják  meg.

Tizenegy em bert oda bolondították, költségeiket nem téríte tték  
meg. Tizenegy em bert a m indennapi kenyér jogán m egaláztak.

És a legtöbb helyen így van. E lőre tud ják , hogy kit választanak 
meg, de négy-ötöt is m eghívnak próbára, m ert hisz' nekik nem kerül 
semmibe.

Ha meg nincsen választott, akkor a magas kvalifikációval rende l
kező kupaktanács b irá la t tárgyává teszi a képző püspök elnöke és a 
vizsgálóbizottság tudós tanára i álta l kibocsátott oklevelet, s válogat 
a tanítóban, min tót a vadkörtében.

E rrő l a kérdésről nagyon sokat lehetne írni, de nem akarom  
túlságosan igénybe venni lapunk hasábjait, s azért csak azt a végered
m ényt vonom le az elm ondottakból, hogy a felekezeti tanítói állás 
betö ltését bárm ikép, de meg kell változtatni.

A kárm ilyen m egoldás jó, m ert ennél rosszabb, m int a mai nem 
lehet.

A választások mai rendszere — eltekintve a szerencsés k ivételek
tő l —  lealázó a tan ítóra. páfer Jenö

A filozófiai pedagógia magyar úttörői.
Irta: Dr. Szelényi Ödön (Folytatás.)

P eregriny  Elek 1848-ban a budapesti egyetem hez neveztetett ki 
a  pedagógia tanárává, de állásá t m ár nem foglalhatta el. Pedagógiai 
m unkája  egyike a legszebbeknek a kiegyezés előtti időből. R endszert 
ugyan ő sem ád, fejtegetései nem folynak egymásból, nem  olvadnak 
egységes egésszé, e helyett inkább a pedagógiai m ozgalm akat és vitás 
kérdéseket ism erteti azzal a céllal, hogy önálló gondolkodáshoz se
gítse az olvasót. M űvének szerkezete kissé kuszáit, de a pedagógia 
tudom ányos jellegét egy percre sem téveszti szem elől és m eglátszik 
ra jta , hogy H erbarthoz, illetőleg Stoyhoz já rt iskolába, M ár a be
vezetésben kijelenti, hegy a nevelés szükségének a hagyomány, ide
gen példák  utánzásai, sem a tapasztalatbó l m erített m axim ák nem 
elegendők, hanem  csupán a jól átgondolt, hányt-vetett fogalmakból 
k ikerek íte tt egész, vagyis tudom ány, a pedagógika (3),

A  neveléstan belső szem lélődő tudom ány, m elyet nem lehet csu
pán  a tap asz ta la tok  álta l megszerezni. A  filozófiai pedagógika h á 
rom  főm om entum ot különböztet meg: célt, eszközt és m ódszert. E 
három  m ozzanat egyaránt szükséges, de az eszköz a cél álta l föl- 
té te lez te tik  és a m ódszer m indkettő által. Eszerint a filozófiai ped a
gógia két részre oszlik. Teleológia a nevelés céljának a tana és m e
todológia a nevelés eszközeinek a tana  (26. lap). A  nevelés céljá t a 
keresztény  civilizációban, vagyis tökéletesedésében látja , három  a lá 
ren d e lt cé lja  pedig a term észetes fejlődés vezetése, belátás és a k a ra t
erősségre segítés, a helyes életre szoktatás, az egyes tékonyságok 
pedig (Peregriny egyetlen szokatlan szava), melyek álta l e három  cél
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elérhető: az ápolás, fegyelm ezés és oktatás. — M int a képzés és 
nevelés, úgy oktatás és tan ítás közt is különbségeket tesz. Tanítani 
ugyanis szerinte annyit tesz, m int á ltalános tudást eszközölni, — ok
ta tá s  ellenben, hogy valaki valam it összefüggőleg, értelm esen tu d 
jon (52). M ajd  szóba kerülnek az ápolás, fegyelem és ok tatás esz
közei, tana lak  és tanm ód, —  műve további folyam án pedig technikai 
és d idaktikai u tasításoka t ad, szóvá teszi a nevelés kellékeit, végre 
hangsúlyozván a pedagógia tudom ányos önállóságát G raefe nyomán, 
m egkülönböztet pedagógiai fő tudományokat  (ezek az előadó, tö rténeti 
és bölcseleti pedagógia) és m ellék tudom ányokat  (ezek a pedagógiai 
enciklopédia, a pedagógia m ódszertana és irodalm a).

M ajd  Vörlein u tán  pedag. segédtudományokat  (nyelvtudom ányt, 
m ennyiségtant, term észet-, állam - és vaM ástudom ányt), alaptudomá
nyokat  (történelem , em bertan, bölcsészet), végre főtudom ányt, vagyis 
tu lajdonképen i pedagógikát különböztet meg. Ez a sokféle felosztás 
—■ sajnos —  nem válik műve javára, m ert keresztezik egym ást és 
nem igen hozhatók egym ással összhangba. így a célt, a pedagógia 
tudományos, vagyis filozófiai alapvetését  a tanu lt Peregriny sem érte 
el, legfeljebb csak m egközelítette. A pedagógia tudom ányos önálló
ságát fennen hirdeti, de annak beosztása zavaros és ellentm ondó; az 
eszközök, m ódszer tekin tetében pedig többnyire a régi nyomokon h a 
lad  és nem tesz kom olyan k ísérle te t arra, hogy a kitűzött célból le 
vezesse. Szakaszto tt úgy jár, m int Lubrich, aki kétségkívül m eríte tt 
is belőle. H erbarttó l, bár kétségkívül forgatta, ép a döntő kérdések
ben  nem  vett indítást. Törekvése így is tiszteletet érdemel, meri 
legalább megmutatta az útat, amelyen haladva a tudományos rend
szer felépítéséhez el lehet jutni.  Á lta lában  sa jn á la tta l konstatálható , 
hogy mily későn válik nálunk H erbart ism eretessé. A  40-es években 
olykor-olykor e lsoro lják  egyes munkáit, de követője nem akad. Az 
abszolutizm us a la tt kezdődik tu lajdonképen  az ő pedagógiájának h a 
tása, de nagyobb m értékben csak a kiegyezés után. így pl. B ihari 
Péter, aki az á lta lunk  tárgyalt időszakon m ár kívül esett, már jobban 
k iaknázza H erbarto t, úgy enciklopédiájában (1875), mint Iskolai és 
házi neveléstanában (1885), bár ez utóbbi m ár ismét egészen gyakor
lati tendenciájú . H erbart követője volt Böhm K ároly pozsonyi tan á ra  
Em eritzy Lajos is, csakhogy ő irodalm ilag nem m űködött.

A  je lzett négy irány körében, mely szorosabb értelem ben vett 
pedagógiai m unkát ölel fel, tehát csak keveset ta lá lhattunk  célunk 
szem pontjából, legfeljebb helyes szem pontokat, helyes állásfoglalást, 
a cél helyes kitűzését, de nem annak keresztülvitelét. A nevelési cél 
kitűzése pedig mindig valam ilyen világ- és életfelfogással áll kap 
csolatban, mivel pedig a világnézet k ialak ítása  első sorban a filozófia 
terrénum a, nekünk is, ha a filozófiai a lap ra  helyezkedő pedagógiai 
k ísérle teket m egakarjuk ismerni, a vérbeli filozófusokhoz kell fo rdul
nunk, vagyis a m agyar filozófia ezen korbeli művelőihez. Á lta lános
ságban m ár jellem eztük őket, de ezért a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért több csoportot kell fölvennünk, az írókat leginkább jellem ző 
sajátosság vagy a választo tt irány szerint. Foglalkozni azonban kö
zülök csak azokkal fogunk, kik a pedagógiára is ügyet vetnek. Ez
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alapon az eklek tikus  jellegű gondolkodók képeznék az első csoportot. 
Igaz ugyan, hogy az összes itt tárgyalandó írók többé-kevésbé mind 
eklektikusok, mégis azért veszek fel e néven külön csoportot, m ert a 
többi csoport más jelzővel jobban jellem ezhető, m ert vagy maguk 
adnak  m aguknak nevet, vagy pedig m ert egy bizonyos gondolkodót 
va llanak  m esterüknek. Az eklektikusok körébe utalom  Ruszék J ó 
zsefet, F e jé r Györgyöt és Im re Jánost. A  második irányhoz az ú. n, 
,,egyezm ényesek" tartoznak. Ide szám ítható K öteles Sámuel, H etényi 
János, Szontagh Gusztáv, Péterfi K ároly és a konkrétizm us kép
viselői is: H orváth Cyrill és Nemes Imre. Szem pontunkból ez az irány 
a legfontosabb. A  hegeliúnusok sorából m egem lítjük E rdélyi Jánost, 
Szerem ley G ábort és W arga Jánost, külön áll mint Beneke követője: 
M ihályi K árolly . Csak megemlítem az empiristákat (Ercsey Dániel, 
P u rg sta lle r Iózsef) stb., m ert semmiféle eredm énnyel nem bíztatnak.

T árgyalásunkat m egkezdjük a nagyérdem ű, óriási m unkásságé 
Fejér Györggyel (1766—1851), a Codex diplom aticus lángbuzgalm ú 
kiadójával, akinek pedagógiai és filozófiai tevékenysége korában nem 
ta lá lta  meg az t az elism erést, m elyet koncepciójánál fogva m egérde
m elt volna. Toldy Ferenc (Emlékbeszéd, Buda, 1865. 20. lap) azt 
m ondja róla, hogy neki a filozófia sa játkép  az volt, aminek legköze
lebbi m unkájá t nevezte az ember kim íveltetése s ezt t. i. az ember 
k ifo rm á lta tá sá t. gondolkodására, ismerő ere jére  és erkölcsére nézve 
tárgyalván  a maga á lta l megvont kört 5 kötetével te ljesen  m egfu
to tta .É s valóban, ha idevágó műveinek csak a cimét tekintjük, azok 
külsőleg egységes egészet alkotnak. Az alap  az 1807-ben m egjelent 
Anthropologia  vagyis az ember esm értetése testére és lelkére nézve. 
Ehhez csatlakozik A z  ember kimiueiietése  (Pest, 1809) m ajd  A z  em 
ber kif  or méltatása  gondolkodó erejére  nézve vagyis a közhasznú lo
gika (Pest, 1810), A z  errcber kiformáltatása esrnérö erejére nézve  v a 
gyis a közhasznú m etafizika (Buda, 1835), Ember nemesítés  vagyis 
term észetes erkölcstudom ány (Pest, 1842). H atodikul em lítendő: A 
szép m esterségek alapvonatokban philosophia tekintetéből (Buda, 
1838). Végül a sorozaton kívül áll a Bevezetés a philosophiába va
gyis a propedeutica (Buda, 1836). Első tek in tetre csakugyan úgy lá t
szik, hogy itt egy a filozófia egészére felépülő pedagógiai rendszer
rel volna dolgunk, sőt közelebbről valóságos értékelm életi alapon 
nyugvó tudom ánnyal, hiszen a négy összetartozó m unka közül kettő 
az igaz és jó értékeivel hozza kapcsolatba a k iform áltatás m unkáját, 
úgy ahogy a mai értékelm élet m egkívánja. Azonban a felsorolt m un
kák tüzetesebb tanulm ányozása csakham ar más meggyőződésre vezet. 
E lőször is, az egyes müvek közül pl. a m etafizikában semmi pedagó
giai vonatkozás nincsen, egyszerűen filozófiai tankönyv az, am ely az 
ism erettan  és a m etafizika velejét ism erteti, erkölcstudom ánya is in
kább rendszeres erkölcstan, mintsem az erkölcsi nevelés elm élete. 
E sz té tiká ja  pedig szintén nem egyéb, mint a szép m esterségek azaz 
m űvészetek ism ertetése az új, nevezetesen a hegeli filozófia tek in 
tetéből. Logikája m ár inkább kiterjeszkedik  a gondolkodási műveletek 
gyakorlására , de ez sem szoros fo ly tatása az első, specifikusan pe
dagógiai m űnek. Nyilvánvaló tehát, hogy Fejérnek  kezdetben nem
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volt világos m unkaterve, vagy ha volt is, ez később eltolódott, de 
m indenesetre önám ításban ringatja  m agát, mikor 1842-ben filozófiai 
p á ly á ja  véghatárán  az t m ondja, hogy a filozófia részei: a bevezetés, 
az em ber esm értetés testére-le lkére  nézve, az em ber m űveltetés, az 
ember gondolkodóerejének form áltatása , az ember nem esítés, a szép 
művek és m esterségek filozófiai tek in tetben  és hogy m indezeket a 
szakokat m agyar nyelven m eghonosítani akarván  k iad ja  fent je lzett 
műveit, m ert hiszen láttuk, hogy ezek együttvéve nem alkotnak filo
zófiai rendszert, sőt összefüggő egészet sem, láttuk , hogy a k itűzött 
filozófiai keretbe egészen heterogén elem ek is kerü ltek  (pl. az an tro 
pológia) és hogy ép a főművekben a filozófiai és pedagógiai szem 
pont m eglehetősen szerencsétlenül össze van zavarva, m ert egészen 
más dolog a logika rendszerét  ism ertetni, mint a helyes gondolko
dásra nevelni.  F e jé r  nem  veszi észre, hogy a pedagógiának kétféle 
vonatkozása van a tudom ányokhoz. Egyfelől m int segédtudom ányo
kat veszi igénybe, másfelől belőlük veszi az ok tatás vagy művelés 
ta rta lm á t. Ezt a kétféle viszonyt pedig nem szabad összezavarni, A 
zavar még fokozódik azálta l, hogy a propedeu tikájában  F ejér ismét 
m áskép osztja  fel c bölcsészetet. P edagógiáját pedig F e jé r három  
részre osztja  a következő indokolással. V alam int a szükségek, melyek 
kielégítésére törekszünk és az erők, melyek tökéletesítésében áll a 
világi rendelte tésünk , három félék, úgy az ember kimívelése is 3 részre  
oszlik. Vagy az érzéki erőket fejtegeti, a külső társaságbeli szüksé
gekre nézve, vagy a szabad ak ara to t az erkölcsiségre nézve, e m űve
letek tehát azaz ku ltú ra  (külső) kim iveltetés, belső k iform áltatás és 
erkölcsnem esülés (Az em ber kim iveltetése, I., 16. lap) ez a hárm as 
fe ladat kb. m egfelelne annak am it ma testi, értelm i és erkölcsi neve
lésnek m ondunk. Ezenkívül m egállapítja , hogy m inden embermível- 
íe tés három  ú tta l-m óddal vitetik végbe: az em beri erők kifejtegetése, 
bölcs elrendelése és haszonra fordítása által. M indenesetre érdekes 
Programm, am elyet azonban következő m űveiben sajnos nem válto tt 
valóra, m ert a nevelői m unka ilyetén részletezését keresztezi a filo
zófiai szakok fent jellem zett beosztása. Ily  körülm ények közt nem 
lehet F e jé r Györgynél pedagógiai rendszerrő l beszélni, de van egy 
vezető eszm éje, m ely köré gondolatait elhelyezni tu d ja  és koncep
ciója m indenesetre figyelemre méltó, önállóságra törekvő kísérlet, ha 
sokat tanu lt is kiválóan W olf, Herm es és K rugtól és ezeken kívül 
az írók egész sorától vett indítást, H egelen kívül P la ttner, Garve, 
Reim arus, Heínr. Schmid. K reil stb. E redetisége még leginkább első 
m űvében nyilvánul meg, később kényelm esebbnek ta rto tta  a felsorolt 
írók nyom án haladni ta lán  m ert egyéb, főleg tö rténeti tanulm ányai 
és elfoglaltsága is m indinkább elvonták a pedagógia és filozófia m e
zejéről, am it élénken sajnálhatunk , m ert ha egy téren  m arad  meg, 
bizonyára m aradandóbbat és becsesebbet tudo tt volna alkotni.

Önállóbb gondolkodó nála és am ellett m erész nyelvújító a túl- 
korán elhunyt Imre János, akit, bár egyenesen ellenzi a pedagógiának 
a filozófia körébe való felvételét, becses tarta lm ú  müveinél, bátor 
állásfoglalásánál, határozo tt Ítéleteinél fogva legalább röviden meg 
kell em lítenem . (A K ölcsey P arainesisére  em lékeztető ifjú m agyar
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bölcselkedőt m ár m egérintettem ). Tudom ányos m unkája: A  bölcsel
kedés (I.— II., Pest, 1829) töredék. B ennünket ebből csak az érdekel, 
hogy a filozófiában négy részt vesz fel, nevezetesen a gondolkodás, 
észm érés (vagyis ism erés), törvényesség és erkölcsiség tudom ányait, 
m elyek közül csak az elsőt és a m áodikat félig dolgozhatta ki és 
m elyben különös érdeket kelt, hogy K an tta l ellentétben új kategó- 
riák it á llít fel. A  neveléstannak azonban sem az elméleti, sem a gyakor
la ti filozófiában nem ad helyet, hanem  így okoskodik: Ha azon egy
néhány  okfők és észbéli ésm éretek m iatt, m elyek a philosophíától 
kölcsönözve ném ely tudom ányokban pl, az érzés (aesthetica) vagy 
nevelés (Paedagogica) tudom ányában előfordulnak, ezeket a filozó
fiába szám lálnék, alig m aradna valam ely tudom ány, holott a mostani 
századnak  dicsősége a tudom ányok körének szoros m eghatározásában 
és helyes e lválasztásában  áll (i. m, 22), Filozófiai á lláspon tjá t maga 
is ,ö sszek ö tő n ek “ vagyis ideálrealisztikusnak mondja.

Á ttérve az egyezményes  filozófia képviselőire, m indenekelőtt 
m egállap íthatjuk , hogy szinte általános szokás azok filozófiai je len 
tőségét te ljesen  leszólni. Elismerem, hogy szigorúan véve mind. K öteles 
m ind H etényi, m ind pedig Sontaghnál kevés az eredetiség, de ugyan 
hány  ren d sze rt m ondhatunk az egyetemes filozófia történetében te l
jesen eredetinek? Még a legnagyobbaknál is találhatók  nyomok, am e
lyek őket régebbi rendszerekkel összekötik. A zután nem volna szabad 
ezeket az érdem es írókat egyoldalúan egy bizonyos filozófiai irány 
á llá spon tjá ró l elitélni, am int a hegelista E rdélyi János vagy újabb 
ism ertető jük  a francia pozitivizmushoz húzó Kőrösy Gy. tette , hanem  
igyekeznünk kell tárgyilagosan törekvésük leikébe behatolni és azt 
m inden elfogultságtól m enten, a m agyar filozófia történetéből vett 
m értékkel mérni. Nem nagy gondolat volt-e m ár az a vállalkozásuk, 
hogy olyan m agyar filozófiát ak artak  terem teni, am ely úgy álljon  
külön m agában, mint a német, angol vagy francia? És ha ehhez teh e t
ségük ta lán  nem is volt elegendő és csak egy külsőleges eklekticiz
m ushoz ju to ttak  el, vállalkozásuk igy is nagyon figyelem re méltó, leg
alább azt nem lehet m egtagadni tőlük, hogy oly filozófiát akartak  
terem teni, m ely a m agyar géniusznak megfelel, vagyis legjobb igye
kezetük szerin t a nem zeti szellem nek akartak  érvényt szerezni, távol 
ta rtv án  m agukat úgy a gyakran a m aterializm us felé hajló  szélső 
em pirizm ustól, m int a fellegekben járó, a való é letet elhanyagoló és 
sokszor hom ályos idealizm ustól, m int pedig az én rejtelm eibe elm e
rü lő  és a színjátszó intuícióval dolgozó miszticizmustól és így rövi
den kifejezve bizonyos józan racionalista, m érsékelt idealista  és főleg 
gyakorlati jellegű, tehát érték  problém ával foglalkozó rendszernek 
igyekeztek a lapo t vetni. E zért egyesek közülök pl. Hetényi, tu d a to 
san keresték  a m agyar nemzeti szellem jellegzetes vonásait és ha 
ta lán  kevés eredm énnyel is, mégsem illeti gáncs, m ert hiszen e téren 
még ma sem igen ju to ttunk sokkal előbbre és ezért még ma sincs 
m ódunkban egy a nem zet szellem ének megfelelő rendszert felállítani.

(Folytatása következik.)
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Néhány megjegyzés a bibliai történetek
tanításához.

Eddigi tan ítása inkkal m egm utattuk, hogyan lehet a népiskolai 
beszéd- és értelem gyakorlati ó rákat az evangélikus gyermek vallásos 
nevelésének szolgálatába állítani. Feldolgozásunkban azt a m ódszeres 
e ljá rá s t követtük, am ely az 1925-ben k iado tt állam i tan terv  nyom án 
hazai iskoláinkban a világi tárgyak  tan ításánál m ár á lta lánossá vált: 
a m unkaiskolával egyesített m ódszert. T anításaink  befejezett egészet 
képeznek bár, de ez éppenséggel nem jelenti azt, hogy ennek a né
hány  órának  keretében  kim erítettük  volna te ljesen  a tan ítási anyagot, 
m|ert hiszen az iskolai év folyam án még igen gyakran adódik alkalom  
az isteni ö rökszeretet m egéreztetésére, a szülők és felebarátok iránti 
szeretet élesztgetésére. Alig van olyan tan tárgya  a népiskolának, 
am ely alkalm as ne volna az értelem  fejlesztése m ellett a v a llás
erkölcsi nevelésre is. A  jó evangélikus tan ító  kezében valam ennyi 
ta te rv i anyag csupán eszköz hasznos ism eretek nyü jtására , főleg pedig 
a lélek gondozására: nevelésére.

Az új tan tervben  annyira hangoztato tt érzelm i nevelés intenzi
vebben mégis csak a va llástan i tárgyak  tan ításánál érvényesül igazán. 
,,A vallásból sok m inden tanítható , a vallásos fogalmak átvihetők még 
az iskolai tan ítássa l is, nem szavakban, hanem  úgy, ahogy az érzelem  
és a hangulat átvihetők, annak a hangulatnak és érzésnek a meg- 
éreztetésével, am ely az illető lelkében tan ítás közben végbemegy. Az 
ünnepélyes m agatartás, a kom oly külső s a rendkívüli hang olyan 
fontosságot kölcsönöznek a tárgynak, m int az imádkozó a gyülekezet
nek .“ (R. Ottó.) A  tan ítónak  ez az ünnepélyes m agatartása  különös
képen kívánatos a bibliai tö rténetek  tan ításánál, m int am ely tá rg y 
nak tan ítása  a vallásos nevelésnek elsőrendű eszköze.

A bibliai tö rténetek  ,,valiásteremtő személyekről és eseményekről 
s z ó l n a k A  vallásos hősöknek vallásos élete m agának az Istennek 
leikéből fakad s m indaz, ami velük történ t: isteni k ijelentés a mi 
szám unkra is; a róluk szóló történetekben  szem léletes módon meg
világosodik a gyerm ekek elő tt Istennek a hatalm a, gondviselő jósága, 
szeretető, irgalm assága; eleven példákban bontakozik ki az Istentől 
á th a to tt élet erényeivel,, szépségével és boldogulásával. A  m egkisér- 
tések és bűnözéseknek időnként nagy erővel fellépő hata lm át is (itt a 
világháború álta l felidézett erkölcsi zülJöttségre gondolok) íntenziv 
vallások ta tássa l győzhetjük le s ha m ajd  ,,a bibliai történetek  szel
leme belehatol a most fejlődő ifjúságba s ezen új világnak a megis
m erése u tán  e lfelejtik  azt a rossz világot, m ely m indenkinek csak 
szenvedést je len te tt“ , (Dr. Gaudy.) j

Az is igaz, hogy a bibliai történetek  vonzó példái m ellett, külö
nösen az ószövetségben, nem ritkán  találkozunk olyan életpéldákkal 
is, am elyek az Istennel m eghasonlott élet bűneit, boldogtalanságát 
m utatják , tehát bennük m indennek a visszája, az eszményi életnek 
éppen az ellenkezője látszik. Egyik-m ásik prim itiv elbeszélésénél és 
a mai kortól igen távoleső világánál fogva kevés nevelő értékkel bír
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a gyerm eki lélekre. Nem lehet hát csodálkoznunk azon, ha a va llás
pedagógusok közt szám osán vannak, akik a tan ítandó  bibliai történe
teknek gondosabb m egválogatását kívánják. ,,M icsoda haszon háram 
lik abból, ha én a gyerm eket m ár a legzsengébb korban m egism erte
tem  K ain  és Ábel történetével, vagyis em bergyilkossággal; vagy a 
ravasz zsidónak huncutságával, vagy régi álom látási babonákkal, Saul 
k irá lynak  az öngyilkosságával stb. M icsoda m erénylet ez a gyermeki 
lélek ellen. H át pedagógia ez? . . . M iért nem használjuk  a lélekkép- 
zésre a profán irodalom nak a term ékeit is? Hisz' egy szép versike az 
édesanyáró l . , . vagy egy m egkapó tö rténet az imádkozó gyerm ekről . , 
nem -e jobban ragadná  meg a gyermek lelkét, m int akárhány  bibliai 
tö r té n e t? “ (Paulik: A  hitoktatás reform ja.) De nagy tábora van az 
ószövetség híveinek is. Kabisch pl, ezt m ondja: ,,Még ma is, midőn 
visszaem lékezem  a rra  az időre, am ikor gyerm ekkorom ban az ószövet
ségi tö rténeteket elhagyva, átléptem  az újszövetség terü letére, az az 
érzésem  van, m intha egyszerre kék ég, meleg levegő, verőfényes nap 
a lá  ju to ttam  volna, míg az elhagyott ószövetség úgy hato tt reám, mint 
egy vadregényes, szép hegyvidék, éles ellentétekkel. De az egyszerű 
idilli szépség a m aga bájával csak rövid ideig hat, míg am a m ozgal
m as. változatos képek ingere k im eríthetetlen .“

Evangélikus tanító  kartársaim  között is sokan vannak, akik szí
vesebben tan ítják  az újszövetségi történeteket; mi azonban nem ó h a j
tunk szem behelyezkedni a hivatalos tantervvel, m ert ehhez alkalm az
kodni kötelességünk, am ely pedig nyilvánvalóan az üdvtörténeti rend 
m eg tartásá t ta r t ja  szem előtt. így hát nem lehet más választásunk, 
m inthogy a lehetőség szerint egyenlő szeretettel foglalkozzunk az 
összes m egjelölt bibliai történetekkel, mégis akképen, hogy a keresz
tény  felfogástól idegen  ószövetségi tö rténeteket átszőj jiik a jézusi ta 
nításokkal.

A z egyes tö rténetek  tan ítási m ódszerének uniform izálását nem 
ta r tju k  célravezetőnek, m ert a tanító egyéniségén kívül sok esetben 
a m ódszer a ttó l függ, hogy az illető tö rténeti tételben miféle szem 
pontokat kell kellőképen kidom borítani. Palmerrel együtt egyébként 
az t ta rtju k , hogy ,,a jól képzett tanító  jó érzü lete mindig a leghelye
sebb m ódszer“ , aki le tud  ereszkedni a gyermekhez, képes meg
ragadn i annak  lelkét s fokozatosan fel tu d ja  csigázni és állandóan  
é b re n ta rtja  tan ítványainak  érdeklődését, úgyannyira, hogy a fe lkel
te tt  vallásos érzés m integy közös élm énye legyen tanítónak és tan ít
ványnak egyarán t, akkor m inden tan ítási óra m aradandó nyomot hagy 
a gyerm eki lélekben.

A  tan ítás első fokán a 6— 8 éves gyermek a tö rténeti esem énye
ket még naiv módon szemléli, nincsen érzéke azoknak sem tér, sem 
időbeli összefüggése iránt. A  kis gyermek a mese világában él, azért 
m eseszerűen beszéljük el neki a bibliai történeteket is. Ilyen mese- 
szerű (színes) elbeszélésekre is ta lá l az olvasó vezérkönyvünkben 
példát. A  bibliai történeteknek  ilyenform a elbeszélése a m odern v a l
láspedagógusok által helyesnek m ondott e ljárás. (Kabisch, Zurhellen 
stb., stb.)

A z ószövetségi tö rténeteknek  a bibliai szövegtől eltérő  elbeszélése



76

különösen indokolt, m ert ekként közelebb hozzuk azokat korunkhoz, 
k itö ltjük  az itt-o tt m utatkozó hézagokat is. Ügyeljünk azonban arra, 
hogy túlbuzgóságból meg ne változtassuk  a szóban lévő történetnek  
eredeti tendenciá ját.

T an ításainkkal te ljes igyekezetünkkel a rra  törekedjünk, hogy 
m eghódítsuk a gyerm eki sziveket és keressük azokat az u takat, am e
lyek a szíven á t a fejhez vezetnek. A  vallástan ító  fe ladata  nem is 
lehet miás, m int hogy tud jon  já tszan i a szíveknek húrjain , ,,Az igazi 
tanítói m unka a gyerm eki lélek ön tudatlan  m élységeiben való e rő 
gyűjtés, egy m ennyei akkum ulátor fe lá llítása  a gyerm eki lélekben, mit 
m ajd  az élet fog m egindítani. Ő vallásos ism eretekből, történelm i és 
értékfogalm akból összeállít a gyerm eki szívben egy orgonát, m ely te l
jesen  feil van szerelve s am ely mégis em előre , ta lán  még sokáig néma 
m arad . De m ajd  m egzendül egykor, ha Isten  is v ^ r akarja , ha m ajd  
belecsap a Lélek szele, a C reator Spiritus m ennvei fuvalla ta .“ (Szele 
M ,: M it m ond nekem  az Ige tanítványaim ról?)

Ádám és Éva az Édenkertben.

Ebben a tö rténetben  csupa szim bólum nak kell tekin tenünk m in
dent, éppen azért tan ítása  nehézséggel já r a népiskola alsó fokán.

H a visszagondolok gyerm ekéveim re, film szerüleg elvonul előttem  
nem csak a szülői háznak, hanem  a jó öreg falusi iskolának a képe 
is. Éppen bibliaóra van, az em ber bűnbeeséséről beszél a tanító  úr.. 
Sírí csend van az iskolában, az egész osztály  figyelemmel h allga tja  
az édenkerti esem ényeket. Tanítóm  kitűnő elbeszélő volt, valam i cso
dás m ódon meg tud ta  ragadni a gyerm eki lelket, pedig hát elbeszélé
sében m ajdnem  szóról-szóra ragaszkodo tt a biblia szövegéhez. A b
ban az időben még senkinek sem ju to tt eszébe, hogy az elbeszélés
ben  nem kell szószerint ragaszkodni az eredeti szöveghez, hogy más 
form ában is el lehet m ondani a bibliai tö rténeteket. A  m egbeszélésnél 
ugyan szóbakerült, hogy m ibennünk is h a lla tja  m agát a bűn szava és 
hogy az a bibliai kígyó tu lajdonképen  a léleknek a kígyója, de azért 
még továbbra is m agunk elő tt lá ttuk  képzeletben „azt a csúnya k í
gyót, aki m egcsalta É vát“ és összedugtuk buksi fejecskéinket, úgy 
kérdezgettúük egym ástól, hogy a kígyó tud-e beszélni? Végre is abban 
á llapodtunk  meg, hogy az első em berpár kertjében  beszélő kígyók te 
nyésztek, Bezzeg, ha a mi gyerm ekkorunkban is alkalm azták  volna 
a m unkaiskola m ódszerét, a jószívű tanító  bácsinktól m egkérdezhettük 
volna, hogy csakugyan voltak-e olyan okos kígyók, am elyek beszél
nek is.

Ennek a tö rténetnek  vannak még egyéb részei is, am elyek nem 
m egnyugtatók a gyerm eki lélekre. G yerm ekkori élményeim szo lgálja
nak erre  nézve szintén bizonyságul. „Isten  h azudo tt“, —  m ondja a 
kis göndör Kovács Jóska. —• „M ár hogy beszélhetsz így a jó Istenről, 
Jó sk a ? “ — kérdezzük elszörnyüködve. —  „H át nem hallo ttá tok  a 
történetből, hogy aki a tilto tt fáról eszik, az m eghal? Ádám  és Éva 
ettek  róla, mégse haltak  meg m in d já rt“, — okoskodik a Jóska  gyerek.



,,He>j, de haragszom  Á dám ra meg Évára, hogy m eghagyták m agukal 
csaln i!“ —  veszi á t a szót a hosszú Dani. ,,Ha azok nemi lettek  volna 
o lyan torkosak, m ost nem kellene dolgozni. M ert lássátok, azt m ondja 
édesapám , hogy nehéz a kapa meg a kasza reggeltől estéiig.”

Nem akarok  a régi iskola h ibájába esni, azért már jó előre úgy 
szerkesztem  meg az elbeszélésem et, hogy a tanítás a la tt m ind járt az 
elbeszélésközben tud jam  eloszlatni az esetleg felm erülő kételyeket. 
A z újabbkori valláspedagógusok különben is m egengedettnek ta rtják  
a bibliai tö rténeteknek  az eredeti szövegtől eltérő form ában való e l
beszélését. ,,Helyes az a törekvés, mely szerint az ószövetségi tö rté 
neteket egész m ásképen kell elbeszélni, mint az újszövetségi tö rtén e
teket. Ennek az elvi m egállapításnak vagy kívánságnak nem lehet 
semmi dogm atikai vagy üdvtörténeti háttere; célja csak az, hogy m ár 
a kétféle elbeszélésm ódból kiérezze a gyermek az újszövetségi tö r
téneteknél a nagyobb szere te tet és több fontosságot. Ahogy az ószö
vetségi tö rténetek  m indenikén valam i primitívség, mint kísérő hangu
la t érezhető, e llen té tben  az újszövetségi történetekkel, am elyeknek 
m inden betű je  és szava az örök életnek beszéde, m ely a szeretet him 
nuszának kísérő zenéjével a személyes üdvösség elnyerhetését m u
ta t ja  á llan d ó an .” (G audy L.: A  bibliai történetek  tan ításának  vallás- 
pedagógiai m ódszertana.)

A  terem téstö rténet Istene (Mózes első könyve I. r.) lá th a ta tlan  
és m indenható Szellem, addig az Édenkertben em berform éban je le
nik meg az első em berpár előtt s szörnyű bosszút áll ra jtu k  engedet
lenségükért. így nem tan íthatok  Istenről, aki Jézus tan ítása  szerint 
m indnyájunknak  szerető m ennyei A tyánk és kész m egbocsátani a meg
térő  bűnösnek; meg aztán  Isten t lélekben tiszteljük , aki nem jelen
h e te tt meg lá tható  módon az em berek előtt. ,,Az Isten t senki sem 
lá tta ; az egyszülött Fiú, aki az A tya kebelében van, az je len tette  ki 
ő t.” Ezt olvassuk János evangélium a I. r. 18. versében, am it úgy kell 
értelm eznünk, hogy Isten t nem lá th a tta  senki sem testi szemmel, m i
velhogy ő szívünkben, lelkiism eretünkben szól hozzánk s figyelm eztet 
bennünket cselekedeteinknek helyes vagy hely telen  voltára, a gonosz 
te tt  következm ényeire. Ha Ádárn és Éva történeté t az újszövetség 
m egvilágításában óhajtom  tanítani, akkor m ár az elbeszélésben el kell 
térnem  q. biblia szövegétől s nem fogom a m unkát sem büntetés gya
n án t bem utatni, hanem  m int olyat, ami m agától értetődő szent kö te
lessége m inden em bernek.

A) A  t a n í t á s  v á z l a t a .

I. E l ő k é s z í t é s ,  a) Kapcsolat a terem tés történetéhez,
b) Hangulat- és érdeklödéskeltés.  N éhány példával érzékeltetem  a 
bűnt, am it leginkább gyerm ekek szekták  elkövetni azzal, hogy nem 
engedelm eskednek szüleiknek. (A rossz példát m utáló gyerm ekek 
esetleg kö ltö tt néven szerepelnek.) c) Áthajlás a történetre, d) Cél
kitűzés-. Ti is úgy cselekedjetek, hogy m indenki szeressen benneteket,

II. T á  r g y a 1 á  s. a) A történet elbeszélése. A  tárgyalás főbb
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pon tjai még: b) A ddig boldog az ember, míg vele van az Isten, c) Lát 
az Isten, rosszat ne tégy. d) Isten  csak a jókat szereti.

III. B e g y a k o r l á s ,  a) Összefoglalás:  A  tö rténet elm ondása, 
b) Elmélyítés:  U talás Jézus p é ld á já ra , aki nem vétkezett soha. Ha 
az ő p é ld á já t követjük, ju talm unk lesz a m enyország.

B) A  t a n í t á s .

I. E l ő k é s z í t é s ,  a )Kapcsolat a teremtés történetéhez. M ikor 
a terem tés tö rténe té t tanu ltá tok , kiváncsiak voltatok a rra , hogy mi 
a neve az első e m b e rp á rn ak . .. Á dám nak és Évának hívták őket. 
Igazatok van. Lám, nem fe le jte tté tek  még el. E leinte nagyon sze
rettei őket a jó Isten  . . . A m iért én is szeretlek benneteket . . . Jók  
voltak.

b) Hangulat- és érdeklődéskeltés.  Isten  m inden terem tm ényét 
szereti. Téged is szeret, gondodat viseli. Mivel tu d ja  m eghálálni az 
em ber Istennek jóságát? —• H a mi is szeretjük  ő t .—iftem  cselekszünk 
rosszat. — Bizony, nem illik szom orúságot okozni annak, aki jót tesz 
velünk. Isten  u tán  kinek köszönhettek legtöbbet? —  Szüléiteknek. — 
Mégis igen sok gyerm ek m egfeledkezik arról, hegy mivel tartozik  
szüleinek. Nem rég beszélgettünk egy fiáról, ak it édesanyja  e lk ü l
dött a boltba cukorért. É desanyja  várta, sokáig várta , m ert a kis 
baba tejébe kelle tt volna a cukor. És Sanyi? —  Já tszo tt a pa jtása iva l 
az utcán. — A  pénzt pedig? — Elvesztette. —  Az ilyen gyermek 
nem érdem li meg, hogy . . . szeressék. Ki hasonlítí közületek Sanyi
hoz? (Senki sem jelentkezik, de elbeszélnek több analóg esetet.J

c) Áthajtás  a történetre. Bezzeg mikor Sanyinak eszébe jutott, 
hogy m ekkorát vétkezett, hogy nem te ljes íte tte  az édesanya p a ra n 
csát, f é l t .... — hazam enni. —  M indenki fél, aki rosszat tesz. — 
Igazatok van, Á dám  és Éva is nagyon félt egyszer. — Ők is rosszat 
te ttek ?  — Igen, azok is vétkeztek, bűnbe estek. V ájjon ők kitől fél
hettek?  — Istentől. —  De hogyan vétkezett Á dám  meg Éva? . . . 
E rre  úgy látom, valam ennyien igen kiváncsiak vagytok. M ajd  elbe
szélem nektek, hogy példájuk  m egutáltassa veletek a bűnt.

d) Célkitűzés. Ti is úgy cselekedjetek, hogy m indenki szeressen 
benneteket,

II. T á r g y a l á s ,  a) A  történet elbeszélése. A  jó Is ten  örült 
az első em berpárnak, m int ahogy az édesapa  örül a jó gyerm ekeknek. 
M int szerető m ennyei atya, gondoskodott is róluk. K észített szá
m ukra egy gyönyörű szép kertet. Ez volt az Édenkert, m ely tele volt 
virággal, szebbnél-szebb fákkall és bokrokkal. Ebben a gyönyörű 
kertben  lakott az első em berpár s boldogan tekintgettek  széjjel, m ert 
nagyon te tsze tt nekik az a szép otthon.

— M ilyen szép itt minden! —  szólal meg Á dám  csodálkozva. 
H allod, Éva, a folyóvíz csobogását? O lyan szép a tovasiető vízhul
lámok m uzsikája!

— Nekem is tetszik a folyó ezüstszínű vízével, —  m ondja Éva. 
— Úgy látszik, m intha a vízcseppek m egfürödtek volna a napsuga
rakban. Nagyon szépek ezek a kék virágok is a parton.
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— Olyanok, m int a tiszta égbolt. Legyen a nevük nefelejts!
A ztán  m intha csak egyet gondoltak volna, letéptek  néhány szál

nefelejtset, és bokré tá t kötöttek  belőlük, m ajd gyönyörködtek a gyor
san úszkáló halacskákban. K özben m egéhez tek . . .

Éhes vagyok —  szólt Éva — enni kellene valam it.
—* N ézd csak — m ondja Ádám  — m ilyen piros a cseresznyefa 

gyüm lcse itt a hátunk  mögött! íz le ljük  meg, ta lán  ére tt már.
Éhségüket különféle gymölcsökkel és bogyókkal csillapíto tták  

s egyszer csak eszébe ju t Á dám nak, hogy valakinek meg kellene kö
szönni a jóságát, aki őket m indennel e llá tja .

— Te Éva — szól Á dám  — nem gondolkodtál még azon, hogy 
kell valak inek  lenni, aki m inket szeretettel vezet. B árm it cselekszünk, 
ő m egm ondja nekünk, hogy mi válik javunkra, vagy pedig kárunkra. 
Ki lehet az a jó lélek, hogy megköszönhetném neki a sok örömet, 
az é te lt és m indent, amivel m inden nap megáld bennünket? . . .  Én 
úgy gondolom, hogy az Isten  őrködik fölöttünk. M ikor alszunk, akkor 
is figyel m inket az égnek sok-sok csillaga közül, azért én m inden 
este nyugodtan hajtom  álom ra fejem et s nem történhetik  semmi b a 
junk . . .

—• Sokszor gondoltam  én is m indarra, am iket az imént elbeszél
tél, Ádám . Többször álm om ban is láttam  ajó Istent, m elettünk állani 
s m osolyogva nézett ránk, m intha csak ezt m ondta volna: ,.E lfárad 
ta tok  édes gyermekeim, azért hát nyugodjatok csendesen s vidám an 
ébred je tek  fel reggel!“

Amíg így beszélgettek, m egszólalt a fülemile éneke a zöld lom 
bok között. R ászállo tt m ár az esti hom ály É denkerjére  s Á dám  és 
Éva örömmel hallga tták  a dalt. A  fülemile éneke volt az ő a lta tó  
daluk, am ely álom ba ringatta  őket, m iként a kis babát az édesanya 
n ó tá ja . M ásnap reggel korán ébredtek s gyorsan k itörölték az álm ot 
szemükből, elm entek a forráshoz mosakodni. M egbám ulták a kelő 
nap  fényében ragyogó harm atcseppek já téká t a fűszálakon. C sodál
kozásában így k iá lto tt fel Ádám :

—  Istenem , m ennyivel szebbek ma a virágaink is! . . .  Pedig a 
tegnapi nagy m elegben szom orúan ha jto ttak  le fejüket, m intha kérni 
ak a rn án ak  valam it. Úgylátszik, hogy örülnek a harm atnak, meg az 
esőnek.

___ Ezután  napszálla tkor megöntözzük virágainkat, — m ondja
É v a ,__nehogy szom orkodjanak, ha erősen tűz rá juk  a nyári nap hevet.

Úgy is te ttek . N aponta m eglocsolgatták legkedvesebb virágaikat 
s azok hálásan  in tegettek  feléjük és kellem es illatukkal m egtöltötték 
a levegőt.

Egyszer nagy szürke felhők tornyosultak  az égen s hirtelen  szél
vihar kerekedett, m ajd  m egeredt a zápor. V illám lott és dörgött. Éva 
reszk e te tt a félelem től, de Á dám  vigasztalta:

__ Ne félj, Éva! Az Isten  eddig is m egvédett m inket m inden
bajtó l, ezu tán  is megsegít bennünket.

A k k o r Éva m egnyugodott, m ert bízott az Istenben. Im ára ku l
csolták kezeiket, úgy kérték  a jó Isten  segítségét. És a vihar, am ilyen 
h irte len  jött, olyan gyorsan meg is szűnt. K iderült az ég megint és
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Á dám  meg Éva b e já rták  az egész kertet, hogy lássák a pom pásan 
illatozó virágokat, hallgassák  az éneklőm adarak  dalá t és érett gyü
m ölcsöt keressenek. S o tt a kert közepén, egy völgynek a tisztásán 
á llo tt egy nagy terebélyes fa gyümölccsel m egrakva. Ennek a fának 
féltek a közelébe menni, m ert a széltől olyan rém esen susogtak a 
levelei, nyikorogtak az ágai még akkcr is, amidőn a többi fák meg 
sem m ozdultak. A m int közelednek feléje, rém ülve lá tják , hogy egy 
őzike fekszik a fa a la tt holtan.

—  Látod, Éva? Ennek a fának a gyümölcse m áskor is csaloga
to tt bennünket, de mi nem. m ertünk hozzányúlni, meri; valahányszor 
k inyú jto ttuk  kezünket az alm a után, valaki mindig azt súgta a fü
lünkbe: ,,Ne egyetek belő le!“ A  jó Isten  óvott mindig ettől a fától 
bennünket, hogy úgy ne járjunk , m int az őzike.

—  Elát a kis m ad árra  em lékszel-e még, Ádám, am elyik szintén 
ez a la tt az elá tkozott fa a la tt feküdt és a hangyák lakm ároztak  be
lőle? —  kérdezte  Éva.

— M ár hogyne em lékeznék rá?  . . . H iszen akkor fogadtuk meg, 
hogy ennek a fának sohasem  eszünk a gyümölcséből, m ert egészen b i
zonyos, hogy mi sem kerülnénk el Istennek a harag ját, ha nem h a ll
gatnánk az ő tiltó szavára.

T eltek , m últak a napok. Á dám  és Éva boldogan éltek Édenben, 
Nem voltak  soha egyedül, m ert úgy érezték, hogy velük van a jó 
Isten. M indennap szorgalm asan m unkálkodtak, ők voltak ugyanis 
Edennek kertészed. Ö ntözgették a v irágokat és nyesegették a fákról a 
száraz ágakat. Szorgalm ukért m egáldotta őket a jó Isten, bőven te r 
m ett a gyümölcs és nekik sohasem k e lle tt kérdezniük: ,,Mit együnk 
és mit igyunk?“ Egyszer mégis vége le tt a nyugalm as édenkerti éle t
nek, Úgy tö rtén t a dolog, hogy egy napon Á dám  Évával együtt a 
tilto tt fa közelében járt. Az ére tt alm ák hivogatólag mosolyogtak 
m ár m essziről rá ju k  s am int közelebb értek, látták , hogy egy kigyó 
van a fa ágai közt.

— Nézd, Ádám, m ilyen szépek ezek a gyümölcsök! Nem hiszem, 
hogy történne valam i bajunk, ha eszünk belőlük. Látod a kigyót ott 
az ágak között? A zt se b án tja  senki, mi se halunk meg, ha egyetlen 
alm át megeszünk.

A m int Éva felnyúlt a fára, hogy leszakítson egy alm át, m áris 
v isszarán to tta  a kezét, m ert m egszólalt a lelkében ism ét a tiltó hang: 
,,Ne vétkezzél!“ De ugyanabban a p illanatban  hallo tt egy másik h an 
got is: ,,Ne félj, nem, lesz semmi bajod sem, ha eszel az alm ából!“ 
Évának úgy te tszett, m intha a kigyó báto rítaná  őt, hogy egyék. Nem 
tud o tt ellenálln i a gonosz kívánságnak s leszakíto tt egy alm át, evett 
belőle. A do tt Á dám nak is és az is evett. É rezték azonban lelkűkben, 
hogy rosszat cselekedtek. B árhová m entek, nem tud tak  nyugodni. 
F éltek  . . .  V ájjon  kitől félhettek? — A jó Istentől. — E lbú jtak  a fák 
sűrűjébe. De hiábavaló volt m inden, m ert c tt is ha lio iták  az Isten 
szavát: ,,Mit cse leked te tek?“

M ost m indegyik m ást okozott a tö rtén tekért. ,,M inek is h a llg a t
tam  rád ?  —  szólt Ádám. ,,A kigvó csalt meg engem “, — m ondta Éva. 
„Tud is a kigyó beszéln i!“ — jegyezte meg Ádám,
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H iábavaló volt a védekezés, nem használt semmit, m ert nem 
tu d o tt m egnyugodni a lelkűk. Félelm ük nemhogy m egszűnt volna, h a 
nem inkább mindig erősbödött. Rohanva fu to ttak  mindig messzebb és 
m esszebb. M ár jó távol já rtak  Édentől, de még mindig nem m ertek 
m egállana, A  nagy fárad tság tó l végre is leroskad tak  a porba és mély 
álom ba m erültek. M ikor nagy sokára felébredtek, kissé m egnyugod
tak. S im ádság után  m unkához lá ttak , hogy így új otthont csináljanak 
és e lfe le jtsék  a sok szenvedést, am ely az Édenben elkövetett vétkük 
m iatt érte  őket és hogy ilyen m ódon Istentől bocsánatot nyerjenek.

b) A ddig  boldog az ember, míg vele van az Isten. A z  első em ber
párnak  igen jó dolga volt eleinte. Hogyan gondoskodott róluk a jó 
Isten?  —  Egy szép kertek  készíte tt szám ukra, —• H ol? — Édenben.
—  Csodaszép hely lehetett az . . . H isz' a neve is m agyarul örömet, 
gyönyörűséget jelent. A  könyvetekben is m egtaláljá tok  Édennek a 
képét. Igaz, hogy ez a kép csak nagyon kicsike részét m u ta tja  annak 
a boldogságtanyának, ahol az első em berpár élt.

Lássuk csak, m elyik Á dám  ezen a képen? (M utatja.) Mit csinál?
— Ül egy fa a la tt. — Ugye, pihen, tanító  bácsi, m ert e lfá rad t?  —  Le
hetséges, de nem látszik arcán  a fárad tságnak  a nyoma sem. — Előtte 
áll Éva, — Beszélgetnek, —  Ni, ott m ellettük  meg báránykák  vannak.
— Éva lábánál egy őzike pihen.

F igyeljük meg jobban az em berek arcát. O lvassunk az arcukról! 
M ert lássátok, az arcró l sok m indent le lehet olvasni: haragot, b án a
tot, örömet, fá jdalm at, szelídséget stb. — Szelid a nézésük. —  Igen, 
olyan á rta tlan  a tekin tetük, m int azé a gyermeké, aki még nem te tt 
rosszat soha. Amíg nem, vétkeztek, nem is volt okuk félni Istentől. 
É ltek boldogan, á rta tlanságban  . . . S szerette  is őket Isten  nagyon, 
m iként az édesapa örül jó gyerm ekeinek és e llá tja  őket m indennel, 
am ire szükségük van. V ájjon  gondoltak-e valakire, akinek azt a sok 
öröm et köszönhették? — Igen, a jó Is ten re . —  Im ádkoztak. — Nem 
te ttek  volna Isten  ak a ra ta  ellen, pedig a tilto tt fa gyümölcse ugyan
csak csalogatta  őket. De valahányszor közelébe m entek, m egszólalt 
lelkűkben egy hang, am ely figyelm eztette őket, hogy ne vétkezzenek.
—  Ne egyetek ennek a fának a gyümölcséből, m ert meghaltok!

— V ájjon  nem tö rtén t még hasonló eset ti veletek  is, amidőn 
valam i rosszat ak a rta to k  elkövetni? M agad voltál P ista  odahaza . . . 
M egéheztél és m osolyogtak rád  a kam ara polcairól a befőttes üvegek. 
M it gondoltál? — Jó  volna befőttet enni. — És etté l?  Ugye nem? . . . 
Te is ha llo ttá l valam i figyelm eztetést a lelkedben, — Mit ha llo ttá l?
— Ne egyél befőttet! —  A nyukája  haragudo tt volna P istának. —- 
m ondja egvik kis leány. —  Ki int benneteket a jó ra? — A  jó Isten. 
A ki ha llga t a jó Isten  szavára, az elkerüli mindig a tilto tt fát: a bűnt.

c) Lát az Isten, rosszat ne tégy. Á dám  és Éva elrejtőztek , am ikor 
elkövették a bűnt, — Hogy ne lássa meg őket Isten. — Pedig hát 
hiába akar valaki Isten  elöl elbújni. — Isten  m indent lá t és hall; még 
az t is tud ja , a mi t . . .  — G ondolunk. —  Isten  m indentudó. — A m ikor 
valam i rosszat gondoltok, m ár akkor h a lljá tok  Istennek intő szavát, —
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Éva is ha llo tta . — Mégis vétkezett, m ert a gonosz kívánság nagyobb 
volt a lelkében, m int a jóra való igyekezet. — De m egbánta, am it 
te tt. —  M ihelyt rosszat tesz valaki, azonnal elveszti lelkéneK nyugal
m át. —  Fél. — 1 Ti m indig csak jól tegyetek, akkor nem Keli félnetek 
senkitől, m ert m indenki szeret benneteket,

d) Isten  csak a jóka t szereti. Sok a bűnös ember, gyermekeim. 
Pedig m indenkinek szól Istennek emez intése: ,,Ne egyeieK a tilto tt 
fa gyüm ölcséből!“ E zt m ásképen is lehetne m o n d a n i. . .  Ne tegyetek 
. . .  — R osszat, —  K öztetek is vannak ám Á dám ok es Évák. Kik 
azok? —  A  rossz gyerekek. — Tegnap elveszett Ilonának az új ceru
zája. Egyik kis leánynak igen m egtetszett, m egkívánta és . . .  —  E l
lopta. —  Én tudom  ám, hogy ki volt az a kis leány , . . M ert lássátok, 
am ikor Ilonka sírva panaszolta  el bánatát, m inden jó gyerm ek bátran  
a szemébe nézett, m intha csak az t m ondta volna a tekin leíük:

— Én á rta tla n  vagyok, azért nem félek!
De egyik kis leány nem m ert rám  nézni. Lesütötte szemeit s hol 

elp iru lt, hol pedig elfehéredett. —< Az volt a bűnös! —, A zért félt. — 
De azután  mégis csak m egnyugodott, am időn a tízperces szünetben 
előkerü lt a ceruza a pad  alól és m egkapta Ilona elveszettnek h itt jó 
szágát. (Sokszor önként adódnak  példák, am elyeket fe lhasználhat a 
tan ító  tan ítá sa  közben.)

B izonyára nem csak Ilonka szom orkodott akkor, am időn elveszett 
a ceruzája, hanem  . . .  —  A  tan ító  bácsi is. — Én is. H át még? — 
A  jó Isten. —  Isten  is csak a jókban ta lá lja  örömét.

III. B e g y a k o r l á s ,  a) Összefoglalás. E lbeszéltetem  a tö rté 
netet. Egyik közepes tehetségű gyerm ek következőképen m ondta el: 
Á dám ot és Évát nagyon szerette  a jó Isten, amíg jók voltak. Egy 
igen szép kertben  lak tak . Ezt a kerte t Édennek hívjuk. Jó  kedvvel 
dolgoztak benne, öntözgették a virágokat és nyesegették a fákat. Sok
szor beszélgettek arról, hogy m ilyen jó ott lakni és ha m egéheztek, 
e ttek  gyümölcsöt. Jó  dolgukban nem feledkeztek meg az Istenről sem, 
mindig m egköszönték neki a jóságát. Egyik fához nem m ertek sokáig 
közel menni, m ert úgy érezték  lelkűkben, hogy arró l nem szabad en- 
níök. De egyszer mégis e ttek  róla. M ikor az a lm át m egették, m ind
já rt m egbánták cselekedetüket s félelm ükben elfu to ttak . Isten  akarta , 
hogy elhagyják  É denkertjé t. Ez volt a büntetésük. Később mégis 
m egbocsátott nekik, m ert m egsajnálta  őket; de Édenbe többé nem 
m ehettek  vissza.

b) Elmélyítés.  Á dám  és Éva elvesztette Édent. üröm  helyett 
szom orúság le tt a jutalm uk. K eresték  a békességet. Mi is keressük 
azc és aki okosan keresi, meg is ta lá lja . Ti m eg találjá tok  édesanyátok 
m osolyában, ha öröm et szereztek neki. M ikor örül az édesanya? —  
Ha jók vagyunk. — Ha szótfogadunk, — Ha nagyok lesztek, akkor 
is m egtaláljá tok  a békességei, ha tudtok jót cselekedni. Hogy hogyan 
éljünk, a rra  Jézus tan íto tt meg m inket. Ő sohasem  vétkezett. Ha 
Jézus p é ld á já t követjük, ő elvezet bennünket egy sokkal szebb Édenbe 
. . .  —  A  m ennyországba, — Később Jézusró l még nagyon sokat fo-
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gunk beszélgetni. Most pedig kérjük  búzgó éneklésben őt, hogy m a
rad jo n  mindig velünk és vezessen bennünket:

M aradj meg kegyelm eddel 
Velünk, óh Jézusunk,
Hogy a bűnös világnak
T őrébe ne jussunk. (Nyíregyházi énekanyag, II. oszt.)

Tolnay Pál.

Mézes madzag.
Hosszú küzdelm es évek kérései, e lkeseredett harcai, hiú k ísér

letei után  v é g re . . . végre elhangzott egy b iztató  szó. A  pénzügy- 
m iniszter úr a jkáró l e lröppent kis m ondat üstökösként futott be a 
m agyar tanítóság követeléseinek sötét tömegébe és ragyogása millió 
d arab ra  szakadva, sok ezer tanító testvérem  szem ében ú jra  fellob- 
ban to tta  a rem énynek m ár-m ár kialvó sugarát.

Szegény, elnyom ott testvérem , úgy vagy te, mint az a m anapság 
sokat em legetett, bizonyos szalm aszál u tán  kapkodó fuldokló, aki 
nem veszi észre, hogv az csak addig tart, amig hozzá nem nyúl. Ez 
az ígéret is csak olyan. Csak addig valami, amig szem ügyre veszed. 
A ztán  elpattan , m int egy színes buborék. Ne áltassuk  m agunkat és 
ne legyünk olyan ,,jó fiuk“, ahogy m inket em legetnek. Nem veszítek 
észre, m ennyire hasonlítunk a jám borság m intaképéhez? És most 
boldogan m osolyra derül ajkunk, m ert m egvillantották előttünk a 
,,talán  leh e t“ sonkacsontját. Én kimondom a vélem ényem et, bárm it 
gondoltok rólam . Nem tudom  elhinni, hogy m egkapjuk azt, ami is
teni és em beri törvények szerint já r nekünk. K apunk Ígéretet, azt is 
csak azért, m ert egypáran  m ár túl hangosan morogtunk. No, meg 
ta lán  azért is, m ert közelednek a képviselőválasztások és akkor 
esetleg szükség lesz ránk  is. Tudom, sokan fogják mondani, h á lá t
lanság tőlem, hogy épen m ost irok ilyen hangon a képviselőkről is, 
am ikor azok m ostanában egym ásután szólalnak feil, úgyszólván p árt- 
különbség nélkül, —■ a mi érdekünkben. Igaz! Én is tudok róla és 
hálás lennék érte  — olyan hálás, am ilyen csak m agyar ember lehet, 
ha . . . tudnék még hinni egyenes, őszinte segíteni akarásukban. De 
nem tudok! I

Lehet, hogy a kor hozta m agával; de valószínűbb, hogy a sok 
szom orú példa, a sok keserű tap asz ta la t az, am ely kiölte' belőlünk 
a bizalm at, a hitet, hogy vannak még önzetlen, tisztaszívű em berek is.

De há t a tanítóság sérelme, ez a nehéz problém a, nem új keletű 
m ár. És mi nem titkoltuk, nem hallgattunk. Tudták, akiknek tudni, 
kellet. M iért h a llga ttak  m indig? M ert nem akartak  segíteni előbb? 
És m iért épen m ost szólal fel érdekünkben az a sok képviselő, akik 
eddig észre sem vettek  bennünket? Épen most, a választások elő
esté jén?  N ektek kedves ka rtá rsak  nem szembetűnő ez? Nekem n a 
gyon. És én a magam részéről ilyenform án felelnék a sok ország- 
gyűlési fe lszó lalásra:
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Vegyék m ár kérem  tudom ásul m indenütt, hogy a m agyar tan í
tóság m ár kinőtt a gyerm ekcipőkből és m ár nem az a naiv kisfiú, 
akinek szeretnék látni. Mi is észre tu d ju k  venni az ilyen átlátszó  
csalafintaságokat! N ekünk gyanús a h irte len  tám ad t nagy érdeklődés 
és pártfogás.

K edves K artársaim ! Ez a h irte len  tám ad t m ódfelett nagy é r
deklődés csak egyet m utat bizonyosan. Azt, hogy a mi ügyünk meg
érett, Itt az idő, am ikor e lérhetünk  valam it, vagy m indent. Csak 
tudnunk kell, hogyan? A zt az u tat, — am elyen célunk eléréséig végig 
kell verekedni m agunkat, —  én ta lán  nem is tudom; m egm utatni, De 
itt vannak a mi öreg harcos kollégáink, akik az évek hosszú küz,- 
delm ei a la tt m ár m egtanulhatták , hogy kellene indulni és hogy 
folytatni.

De kettő t m erek m ondani. H a az új választások előtt nem 
szorítják  döntésre a mi ügyünket — én úgy érzem  — öt évre' ismét 
el lesz az tem etve.

A bban a falúban, ahol én tanyázom , a Sajónak egy m ellékága 
van. Épen a kertem; a la tt folyna, ha folyna. De nem folyik. Tudniillik 
sok évvel ezelő tt egy feljebb lévő község elrekesztette  a m edrét ott, 
ahol a Sajóból kiágazik. A zóta a mi folyónk, am it tu la jdonképen  
Boldvának hívnának, nem folyik. A  p a rtja in  levő községeknek k e l
lene a víz és bizony elein te sza ladgáltak  ide-oda, hogy valahol te 
gyenek m ár valam it. C satornázzák, szélesítsék, m élyítsék, egyszóval 
segítsenek! A zonban a sok közöny, amivel ta lá lkoztak , e lkedvetlen í
te tték  őket, e lfásu ltak  és ma m ár csak néha jön elő a szó a 
B oldváról. Ilyenkor aztán  félig bosszúsan, félig nevetve legyint egyik
m ásik atyafi és odaböki, hogy „m ajd  folyik, ha képviselő-választás 
lesz“.

Ennek a re jte lm es jóslatnak  igen egyszerű m agyarázata  az, m in
den képviselő jelö lt első Ígérete az, m ajd  ő k ijárja , hogy a Boldva 
folyjon. Persze csak ha m egválasztják.

Ezzel kissé hosszúra nyúlt példával azt akartam , m ondani, hogy 
ha mi m ost bebukunk a kívánságainkkal, a mi kérésünk is ilyen 
Boldva-ügy lesz. A kkor fog csak megindulni, ha választás előtt á l
lunk.,

A  kán to rtan ítók  szájából nem falato t vettek ki. Egész kenye
rünknek több m int felét. T alán  jobban m ondanám  így, a mi főzelé
künkről levették  a feltétet. T ehát ne engedjük bedugni a szánkat 
m orzsákkal. Nekünk nem kell adóelengedés. Mit akarnak  elengedni? 
A z adót az u tán  a búzaár után, am it nem is kapunk. É rdekes eset. 
Nekem nem kell az elengedés. Ki beszélhet itt e lengedésről? Semmi
esetre  sem a pénzügym iniszter úr, hanem  mi! H át nem mi engedünk 
el? M inden m ázsa verejtékkel kerese tt búzánk után  nem mi enge
dünk el 13 P -t?  Nem mi engedjük el a fizetésünk felét akkor, mikor 
m egengedjük az állam nak, hogy elvegye azt, am it az egyház külön 
m unkánkért, a kán to rizá lásért ad?  H át nem mi vagyunk a nagy- 
lelkűek? M elyik társadalm i osztály  „enged e l“ ennyit?

Nem kell az elengedés. Ne engedjenek el semmit, de mi sem 
engedünk el semmit!
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És ne engedjük részletekkel kitörölni a szem ünket. Hogy vagy 
a búzát ü jraé rték elik  vagy a kántori javadalm akat külön válasz tják?  
Nemi kell!

N ekünk mind a kettő  kell, m ert jogunk van hozzá. H a most 
részletekbe megyünk, m egint csak m egfeneklünk. Nekünk minden 
kívánságunk te ljesen  jogos, ezt m indenki elism eri. A kkor pedig mi 
te ljes és tökéletes k ielégítést kérünk. Ha nem kapjuk  meg — sze
rintem  —  a legradikálisabb módokhoz kell folyam odnunk!

Mit ak ar az á llam ? Szellem i pro letárságot k iterm elni? M ert csak 
nem képzeli valaki, hogy egy em ber — akitől annyi m indent elvett 
az ő sa já t {elsőbbsége —  m egelégedett lesz és odaadással tám ogatni 
fogja azt.

A  m últ napokban a véletlen  folytán kezembe kerü lt egy levél. 
Egész csomó hasonló levelet kap tak  a falusiak. Egy szociáldem okrata 
p á rttitk á r  on tja  ezeket és csalogatja  velük a falú társadalm át. Nekem 
— sajnos — nagyon szom orú tapasz ta la taim  és emlékeim m arad tak  
a forradalm i időkből. (Bár még csak nagyobbacska fiú voltam  akkor.) 
És ezek az em lékek örök m em entóként vörösödnek előttem , v a la 
hányszor szocializm usról, ilyen értelem ben, hallok. De önkénytelenűl 
meg kelle tt állapítanom ; m agam ban, hogy a pá rttitk á r úr jó helyen 
tapogatódzik a falún.

K érjük  a korm ányt, vegye ezt észre és ne taszítsa bele a falú 
tanácsadó it és velük a falú népét is, holmi lelkiism eretlen, felelőtlen 
elem ek ravaszúl m egépített csapdájába. Tudjuk, hogy egy legyengült, 
lerom lott em beri tes t m ilyen könnyen betegedik meg, sőt pusztul 
el. Épen ilyen az em beri lélek is. Az elégedetlen  lélek, m ely kénytelen 
nélkülözni m indent, am ire egy kultúrem ber testének, szellem ének 
szüksége van, könnyen téved olyan u takra , m elyekre különben soha
sem ju to tt volna. Ki fogja az ilyen eltévedt le lkekért vállaln i a fele
lősséget?

A d ja  a jó Isten, hogy azoknak legyen igazuk, akik — szükebb 
körünkben  — e llen t szoktak m ondani nekem  és túlságos pesszim is
tán ak  ta rtan ak . Nem m agam at féltem . A zokat a tanítótestvéreim et, 
kiknek az élet nem ad ta  meg azt, am it nekünk. T alán  egyszerű ta 
p asz ta la tlan  környezetben éltek és m ost kisodródtak  h irte len  az 
életbe. G yám oltalanúl á llanak  ott, kész prédául. M ert —  am int 
m ondják  — a gyerekszobát nem póto lja  semmi. Féltem  a fiatal, 
tap asz ta la tlan , gyám oltalan k a rtá rsak a t, kiket oly jól ismerek. T u 
dom, m ilyen könnyen hevülők, néha a rosszat is idealizálni tudók. 
Ne ad jon  hát a felsőbbség okot az elégedetlenségre. Hisz nem  kérünk 
többet, csak azt, ami jár! Mikor elvették  ta lán  , . . ta lán  indokolt 
volt, de m ost m ár igazán nem az. Ezer más hely van, ahol el lehet 
venni és pedig jogosan. Ism étlem , ha m ost nem érünk el eredm ényt, 
akkor egy időre befellegzett a mi ügyünknek.

A rnó t (Borsod m.). Páríay Tivadar.
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Hogyan is áll a mi ügyünk?
Igen sok kedves kartá rsam  ezzel a kérdéssel fordul hozzám mos

tanában . T ekin tette l a postaköltségek nem csekély voltára, valam int 
a rra , hogy ez egy közérdeklődésre szám ítható kérdés, engedjék meg, 
hogy a Szerkesztő Úr szíves engedelm ével itten adhassak  választ.

Ism eretes a pénzügym iniszternek a karácsony előtti m egnyilatko
zása, m ely szerint:

1. keresni fognak egy bizonyos középutat és
2. az ehhez szükséges összeget meg fogja keresni a jö, ő évi kö lt

ségvetésben.
A zóta elm últ néhány hónap és te ljesen  csélcsend van. De csak 

nyilvánosan. M ert való jában  állandóan  folyik most is a harc négy
szem között. V ezetőségünk állandóan  érdeklődik és ostrom olja a m i
nisztérium okat, de a dolog még mindig nem ju to tt el a végleges meg
oldás stádium ába. M ost is állandó tárgyalások folynak ebben a k é r
désben a pénzügym iniszter és kultuszm iniszter között. Tán szabad 
lesz indiszkréció nélkül elárulnom  a következőket:

A  m últra  nézve (t. i. az 1928. és 1929., valam int az 1930. évnek 
első felére) a k á rté ríté s t e le jte tték . A  terv  az, hogy az 1930. évnek 
július elsejétő l szám ítva az értékegységet 18 pengőben állap ítanák  
meg és az így m utatkozó 9'84 pengőnyi d ifferenciát a mostani költség- 
vetési évnek az elején, tehát július hó elsején utalványoznák ki m in
den  é rdekelt tan ítónak  segélyként. Hegy aztán  em ellett a kántori 
ügyünk hogyan áll, azt még nem lehet tudni. Illetékes helyen csak 
ennyit á ru ltak  el. Ez a terv. Ez a m egoldásnak gerince, a jelenlegi 
helyzet szerint.

Mi term észetesen ebbe a félm egoldásba nem nyugodhatunk bele'. 
A z eddigi elszenvedett veszteségeinkről nem mondunk le és azokat 
továbbra is számon ta rtju k . Mi kénytelenek voltunk ezekben a v á l
ságos időkben adósságokat csinálni, magas kam atokat fizetni és azért 
ezeket az összegeket meg kell előbb-utóbb kapnunk. Úgyszintén nem 
várunk  most m ár tovább a kántori kérdésnek a rendezésével sem. 
Számon kérjük  az liletékes helyen te tt Ígéretnek a készpénzre való 
váltását.

M egnyugtatásul szabad legyen közölnünk azt, hogy mi teljesen  
el vagyunk készülve a további küzdelem re. Mi most csak a költség- 
vetés b enyú jtásá t várjuk. És am ikor nyilvánvalóvá válik a magas 
hatóságnak végleges szándéka, ism ét akcióba lépünk.

A rra  kérünk m ost is m inden kollégát, használja  fel ism eretségét 
és különösen a képviselők között agitáljon  nemcsak az értékegységnek 
leszállítása, a m últban elszenvedett veszteség kárpótlása , hanem  egy
ben a kántori kérdésnek a rendezése érdekében is.

E zeket kívántam  az érdekeltek  szíves tudom ására hozni és vagyok 
tan ító testvéri, szere te tte ljes üdvözléssel, szenvedő társa tok

M a j o s ,  1931. évi m árcius hó 5.
Grieszhaber Endre Henrik.
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Molnár Imre. f
N agy gyásza van az orosházi evang. egyháznak, am ely egyúttal 

gyásza a békési ev. egyházm egyének, m ondhatni az evang. közegy
háznak és az egész hazai tanügynek. Az egyházközség egyik érdem es 
tan ító ja , M olnár Im re ig.-tanító, február 9-én Urához tért. 34 évig 
m űködött tanítói pályán, ebből 33 évet tö ltö tt O rosházán. Kiváló ta 
nító volt, büszkesége a tanítóságnak, s így elm úlása nagy veszteséget 
je len t az egyháznak és a tanügynek. ,

É letra jz i ad a ta i a következők; D abronyban, V eszprém  megyében 
szü letett 1877 ncv. 5-én. Elem i iskoláit szülőfalujában, a középiskola 
4 osz tá lyát a soproni ev. lyceum ban, a képzőt a soproni ev. tan ító 
képzőben végezte. Egy esztendeig Bokodon tan íto tt, 1898 szept. 4 
ó ta O rosházán. M inden idejét, még szabad ide jé t is az iskolának 
szentelte . Á llandóan képezte magát, folyton tanulm ányozott. N ém et
ből verseket fordíto tt, de önálló verseket és alkalm i egyházi énekeket 
is írt. Hosszabb ideig szerkesztő je volt az „O rosházi K özlönyének , 
az ötödik éve fennálló  „O rosházi Evangélikusok L ap ja“ „E gyháztör
téneti képek“ rovatának  vezetője volt.

A z utóbbi években két önálló műve je len t meg. Az egyik: „A 
keresztény  egyház rövid tö rtén e te“, a m ásik: ,,Az orosházi evang. egy
ház tö rtén e te“ . M indkettő  az orosházi evang. iskolákban kötelező ta n 
könyv, az első az ország számos evang. iskolájában, az egyetemes 
egyház á lta l jóváhagyatván, használatban  van. Könyveinek m egjele
nését évekig ta rtó  tanulm ány, szigorú önbirálat előzte meg. Könyveit 
és á lta láb an  az egyházi lapokban m egjelent cikkeit a szép, világos 
nyelvezet, alapos tárgyism eret és lángoló, tán to rítha tlan  egyházszere
te t jellemzi.

Iskolai m űködését egyházi hatósága is értékelte . 1910-ben a Zse- 
d ény i-d íjja l tün te tte  ki.

R észtvett az egyesületi éle tben  is. T anító társai bizalm ából a 
Békési Á lt. Tanítóegyesület orosházi járáskörének alelnöke, utóbb a 
Békési Evang, Egyházm egyei Tanítóegyesületnek volt az alelnöke.

A  nagy világháborúban ő is bevonult katonai szo lgálatra  1915 
június 20-án. Az orosz és az olasz fronton az első harcvonalban küz
dött. O tt m egbetegedvén, mint segédszolgálatos tanító  1916 m árcius 
16-án szabadságolta to tt. Betegségének nyom ait itthon is viselte s ez 
is h o zzá já ru lt korai halálához.

Boldog családi é le te t élt. 1922-ben feleségül vette P odsztrelen  
G yörgy egykori orosházi evang. tanító  leányát, Ju liannát. Szorgalom 
m al, okos beosztással képesek voltak sa já t ha jléko t venni s a folyó 
tanév  eleijén ide költöztek be, ahol nem győztek betelni a kedves 
otthon szépségével , . . S íme, m inden tervet, am it a jövőre nézve szö
vögettek, lerom bolta a kérle lhete tlen  halál!

Tem etése február 11-én, d. u. 3 órakor volt. A háznál ta rto tt 
rövid gyászszertartás után, a k a rtá rsak  éneke és H orém usz Pál o ros
házi lelkész m egindító im ája végeztével a gyászm enet a központi 
evang. iskola u d v ará ra  vonult. Az itt fe lá llíto tt ravata lnál Kovács 
A ndor korm ányfőtanácsos, esperes, helybeli lelkész, gyönyörű imát
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m ondott. M ajd  az O rosházi D alegylet Sass Á rpád  orosházi evang. 
tan ító  vezetésével elénekelte a ,,J a j , de bús ez a ra v a ta l“ c. gyász
dalt. U tána K álm án Rezső orosházi evang. lelkész m ondott megható 
gyászbeszédet. Ennek végeztével a m egboldogult k a rtá rsa i em elték 
fel a koporsót és k ivitték a gyászkocsira. A zután  m egindult az ez
rek re  m enő sokaság és k ísérte  utolsó ú tján  M olnár Im rét a tem etőbe. 
I tt  a sirnál búcsúbeszédet m ondott B artos P ál szarvasi lelkész, egy
házm egyei tanfelügyelő  a békési egyházmegye, Jánovszky  György 
szarvasi evang. tan ító  a békési egyházm egyei és a bányai evang. egy
házkerü leti tanítóegyesület, ifj. Zatykó M ihály orosházi evang. tan ító  
a várm egyei ált. tanítóegyesület orosházi járásköre, az orosházi evang. 
tan testü le t és a tanítványok nevében. Kovács A ndor esperes á ldása 
u tán  M olnár Im re földi m aradványai á tad a ttak  az anyaföldnek.

(Most m ár o tt pihen az Ú rnak s az orosházi evang. egyháznak hű 
sáfárja , a D unántúl fia, az orosházi alvégi tem etőben. M indenki, akár 
élőszóval, akár némán, az őszinte részvét, az elism erés hangján  búcsú
zott el tőle. A  szülők, a tanítványok ezrei szeretettel, há la te lt szív
vel. T udták , érezték, hogy M olnár Im re jó tanító, jó hazafi, törhet- 
len meggyőződésű pro testáns volt. E lszállo tt lelke, ott az ég U ránál, 
a m agasból lá tja  földi m unkája elism erését, értékelését.

F öld i m aradványai a D unántúlró l ide vándoro lt ősök s ezek 
u tódai között nyugosznak. Pihenése csendesebb lesz, az orosházi han
tok könnyebbek lesznek, m ert a tem etésre a D unántúlról ide tö reke
dett két hű testvér, a D abronyban nyugvó szülők sirhalm áról hozott 
han to t a szerető testvér feje alá, és zöld ágat helyeztek a kebelére.

Nyugodj békével, M olnár Im re! E m lékedet híven megőrizzük.
F. P.

Pós Lajos, t
Folyó évi február hó 25-én hunyt el a soproni evang. elemi isko

lának volt igazgató-tanító ja: Pós Lajos.  É letének 86. évében szólította 
magához az Úr. Sárváron hunyta be szemét örök álom ra, ahol egyik 
kedves unokája  szerető gondozásában tö ltö tte  éle ta lkcnyának  utolsó 
éveit,

Pós Lajos 40 esztendeig volt a soproni konventnek jegyzője és 
hosszú tanítói m űködésének javarészét (42 esztendőt) a soproni isko
lának  szentelte. K itűnő tan ító  volt. Igazi m ester, A  soproni tan ító 
képző növendékei, am ikor az intézetnek még nem volt gyakorlóisko
lája, nála  hosp itá ltak  és ő vezette be őket a gyakorlati tan ítás titkaiba. 
Izig-vérig m agyar volt és ilyen szellem ben nevelt ő egész generációkat 
a hazának is, s m int hűséges fia egyházának, jám bor polgárokat Isten  
országának. A  tankönyvirodalom  terén  is kivált jeles műveivel. M a
gyar és ném et olvasókönyvei sok k iadásban jelentek  meg és köz
kedveltségnek örvendeztek. A  soproni felső egyházmegyei tanító- 
egyesületnek éveken á t volt lelkes elnöke. B ám ulatos fizikuma még 
agg korában is csodálato t k e lte tt tisztelői seregében és ezt csak fo
kozta szellem ének frissessége és tö re tlen  m unkabírása.
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Most, hogy távozott, az igazi részvét és kegyelet kísérte utolsó 
ú tjá ra . Emléke, áldásos m űködésének nyomai kitörölhetetlenül be
vésődnek a soha el nem múló érdem ek é rc táb lá jára . —  Soproni k a r
tá rsa i testü letileg  vettek részt tem etésén és szép koszorút helyeztek 
rav a ta lá ra . G raf Samu igazgató megható beszédben m élta tta  az el- 
költözöttnek érdem eit, H anzm ann K ároly  lelkész pedig a soproni egy
házközség nevében búcsúzott tőle. A  gyászszertartás komor fényét 
em elte még a soproni k a rtá rsak  álta l előadott két gyönyörű karének is.

Legyen á ldo tt a m egfárad t vándornak el nem múló emléke!

Halwax János.
Folyó hó 5-én, rövid szenvedés után, ad ta  vissza imádkozó lelkét 

H alw ax János nyug. igazgató-tanító  a terem tés U rának. O roszváron 
m űködött egy em beröltőn át nagy odaadássa l és eredm énnyel. M ikor 
nyugalom ba vonult, Sopronba költözött, ahol háza volt. M agas korát 
senki sem hitte  el neki. A  77 éves k a rtá rs  külseje, m egjelenése, köny- 
nyed mozgása, egészséges színe egy nálánál 30 évvel fiatalabb em ber
nek is díszére vált volna. Vele egy ideálisan  gondolkodó, nemes é r
zésű, jó ember és kiváló, h ivatásáért hevülő tanító  szállt sírba. A  köz- 
becsülésnek örvendő k artá rs  tetem eit a soproni evang. halo ttasházban  
tö rtén t beszentelése u tán  O roszvárra szállíto tták  s ott a családi k rip 
tában  helyezték örök nyugalom ra. M egharcolta a nemes harcot, bizo
nyára el is veszi a hűség herv ad h a ta tlan  koronáját.

Vegyes közlemények.
N yíregyházának nagy ünnepe volt. Im pozáns keretek  közt tűzte 

fel E rdőhegyi Lajos dr. főispán a csaknem  félszázadon át példásan  
m űködő Kubacska István  evang. tan ító  m ellére a korm ányzó elism e
résének jeléül a Signum Laudis-t. N yíregyháza társadalm ának  színe- 
java zsúfolásig tö ltö tte  meg a városháza d íszterm ét és zajos ováció
ban részesíte tte  a k itün te te tt tanférfiú t. Szebbnél-szebb beszédekben 
köszöntötték: a várm egye törvényhatósága és tisz tikara  nevében 
M ikecz László árvaszéki elnök, Szohor Pál, m int volt tanítványa, 
Benkő A ndrás kir. tanfelügyelő, Paulik. János korm ányfőtanácsos, ev, 
lelkész, Énekes János pre lá tus a róm ai katholikus, Bernstein Béla dr, 
főrabbi a zsidó egyházközség, Rákos István az Országos Tanítószövet
ség, K em ény P é te r az egyházkerületi tanítóság, Vietórísz József dr. 
kir. főigazgató, a Tesz. elnöke, a hatalm as egyesület és a Bessenyei 
Kör, Zwick Vilmos tan á r a Városi D alegylet, O rbán A ndrás a ny ír
egyházi kir. áll. tanítóképző, M ikler Sándorné az evang. nöegylet, 
P au lik  M elitta az evang. leányegylet, vitéz Derencsényi Miklós az 
íparostancnc iskola, F azekas János igazgató pedig a nyíregyházi 
evang. iskolák tanítósága nevében. F iák  A ndrás dicsőitő, ez a lkalom ra 
irt ó d á já t nagy hatássa l ad ta  elő László Zoltán. M időn ezen országos
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arányokat ö ltö tt ünnepről mi is örömmel m egem lékezünk, mi is szív
ből kívánjuk v eterán  társunknak : örvend jen  ezen szép nap fe ledhetet
len  em lékének még sok éven át és aranyozza be hátralévő éveit sze
retteinek, bará ta inak , tisztelőinek és kartá rsa in ak  meleg szeretete.

*

P o p p é  B é l a  tá llya i evang. tan ító t és községi iparostanonciskolai 
igazgatót G eduly  H enrik  dr, püspök az evang. egyház és a m agyar 
nem zeti tanügy javára  te lje s íte tt felette értékes szolgálatainak elis
m eréséül, az igazgatói címmel tün te tte  ki.

*

B ö g ö t h y  K á r o l y  takácsi evang. tan ító t a takácsi borzalm as tűz
vész alkalm ával tan úsíto tt á ldozatkészségéért és m ag ata rtásáért Vesz
prém  várm egye főispánja elism erő oklevéllel tünü te tte  ki.

*

D. P a y r  S á n d o r  egyetemi tan á r f. évi február hó 25-én elérte  a 
p a triarchák  korát: 70 éves lett. A  nagynevű tudóst ez alkalom ból nem 
csak egyházunk vezérei, hanem  szám talan  egyesület és tisztelőinek 
egész légiója üdvözölte meleg szeretettel és a ragaszkodás m egható 
jeleivel. Á ld ja  meg a M indenható egyházunknak ezen világító szövét- 
nekét, m indnyájunk oszta tlan  öröm ére, még sok kegyelmi esztendővel!

*

V á l a s z  e g y  k a r t á r s n a k .  A z  egyetem es egyház 1924. évi közgyűlési 
jegyzőkönyvének 83. pontja  szerint m egbízta az egyetem es tanügyi 
bizottságot, hogy az országos evang. tanítóegyesület közrem űködésé
vel á llap ítsa  meg a tan te rv  szerint kötelező egyházi énekek so rrend 
jét. Ezen jegyzőkönyvi pont a lap ján  (1. 1925. évi jgyzkv. 73.) tö rtén t 
a sorrend m egállapítása. Az 1926. évi egyet, egyház közgyűlési jegy
zőkönyvének 25. pon tja  pedig szószerint így szól:

,,Az egyetem es gyűlés elrendeli, hogy a kántorok és ének
tan ítók  a gyerm ekeket az egyetemes egyház álta l k iadott Kapi 
G yula-féle partitú ra-könyv  a lap ján  e g y s é g e s  m e l ó d i á k r a  oktassák 
s így lassanként a gyülekezeteket is egységes dallam okhoz szok
tassák .“

T ehát a d a l l a m  ok tatása a kötelező. O lyan hatá roza t tudtom m al 
nincsen, m ely bizonyos szöveget, vagy egy bizonyos énekkönyv szö
vegének b e tan ításá t tenné kötelezővé,

*

B a k ó  J ó z s e f  k ö l t ő  b e m u t a t á s a  a  K á l v i n - k u l t u r h á z b a n  G y ő r ö t t .  
F ebruár 9-én K api Béla evang. püspök á llo tt a dobogóra és poétát 
m utato tt be a K álvin-kultúrházban a közönségnek, még pedig olyan 
beszéddel, am elyikért m agáért is érdem es poétának m agasztosulni. —- 
Bakó Józsefrő l szólott, aki egyszerű parasztfiúból em elkedett élő köl
tőink tisztes sorába. író to ll helyett kezdetben dikicset ta rto tt a kezé
ben és költem ények írása helyett csizmák foltozásával foglalkozott.
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Valósággal őserőként tö rt ki belőle a tehetség és szinte káprázatos 
form ában m uta tta  be az iskolára, tanu lásra  nem szoruló zseni félel
m etes ere jé t. — Most Tabon tanítóskodik. Úgy szólott ró la Kapi 
Béla püspök, m int a m űvésznem zetség figyelmet keltő tagjáról, aki 
semmitsem kapo tt a Schilleir-legenda szerint — a vagyonból, de ak i
nek az Ú risten o d aad ta  az egész világot, az eszmék, gondolatok, ideá
lok világát, a m agyar lélek zúgó erdeit, a m últak kincses bányáit, a 
jövő álm ainak birodalm át. Az örökkévalóság lehelletét, a m agyar 
szocializm us lük tetését lá tja  Bakó József müveiben. — Nagy gyönyö
rűséggel h a llga tták  a püspök bevezető beszédét, am ely fényes adózás 
volt a poézis o ltárán . —- Bakó József, az erős tehetséggel m egáldott 
pcéta  szólt azu tán : „Jégverés, M ájusosan, F ö lszakad t levél, Sikoltás, 
Nekem nem kell a ta p s“ című költem ényeit m utatta  be, m ajd  „Nem 
tudom , kié vagyok“ című versét ráadásu l ad ta . — A zután  Lukácsy 
Dezső evang. káp lán  szavalta  el Bakónak „Üvegfújó, C éltalan  élet, 
A  bújdosó, O storos le ttem “, m ajd  nagy tetszés után: „P arasz tszekér 
a körúton" című verseit. K itűnő előadó, ha szabad -mondanunk — 
m egszépítette a költem ényeket; az eszm éket, érzelm eket kiszínesítette, 
a közönségben forró hangulatokat ébresztett. Az ő művészi előadása 
rokonságba hozta a költőt a közönséggel. A poétának nagy sikere volt, 
am elyet meg is érdem el. A  poétái lélek rejtelm einek őszinte dalosa, 
ak inek  van alkotó fan táz iá ja, k ialakult kedélyélete, is tenad ta  teh e t
ség, aki illúziókban gondolkozik s megvan benne a lirai és drám ai 
szellem  ősi forrása s annak k iáradása. — Az irodalm i számok között, 
az evang. egyházi énekkar, Fodor K álm án karnagy vezetésével, igen 
szép dalokat ado tt elő. A  közönség körében ott volt a főispán és a 
felesége, Sólyom A ndor kir. táblai elnök, Kuncz Jenő  dr„ a K isfaludy 
Irodalm i Kör elnöke és titkárai, Boldis Dezső dr. országos karnagy, 
kir. tanfelügyelő, az evang. és ref. egyházak vezetői s hölgyek és urak  
nagyon sokan, akik zsúfolásig m egtöltötték a term et.

Könyvismertetés.
Bibliai képek  (I. rész: Ószövetség). P ro testáns hitoktatásunkban 

nagy jelentősége van a bibliai történeteknek, különösen az alsóbb osz
tályokban. A bibliai tö rténetek  tanításához nagyszerű segédkönyvet 
készíte tt és ado tt ki Takáts Károly  budapesti ref, vallásoktatási szak- 
felügyelő és vitéz Komárnoky Gyula  óvónőképző-intézeti ra jz tanár. 
T etszetős és finom kiállítású  füzetben közreadták  az ószövetségi bib
liai tö rténetek  illusztráció ját. 29 tö rténete t 114 kép rögzít meg a gyer
mek előtt, m inden tö rténe te t tehát 4—4 kép m agyaráz és segít a fe
ledés enyészetétől megm enteni. Szöveg nincs a képekhez, de nem is 
kell, beszélnek azok maguk érthetően, világosan.

A  képsorozat elsősorban gyerm ekek szám ára készült, akiket a 
tö rtén e t m egértésében és m egtartásában  haszonnal tám ogat, de nagy 
hasznát vehetik a h itoktató  tanító  és lelkész urak  is.

A  tanító  vagy lelkész az illusztrációkat fe lhasználhatja  tan ítása  
élénkítésére, szem léletessé té te lére . Könnyen lera jzo lh a tja  a táb lára ,
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hiszen a ra jzok  anny ira  egyszerűek —, ebben van nagy előnyük — , 
hogy m inden különösebb ra jz tu d ás  nélkül lem ásolhatok. H a színes 
k ré tá t használunk, nagyon hatásos kiegészítője lesz az illusztráció ta 
n ításunknak. Csendes foglalkozásul a tanulók is le ra jzo lják  s szá
m onkérésnél előveszik a ra jzo t s annak segítségével m ondják el a 
tö rténete t. A  vizuális tipusú gyerm eknek pedig valósággal m ankót 
adunk az illu sz trá lássa l a tanu lás m unkájához. S ami a fő: t a n í t á s u n k  
i s  k ö n n y e b b  é s  v á l t o z a t o s a b b  s  a  m o d e r n  p e d a g ó g i a  k ö v e t e l m é n y e i 
n e k  m e g f e l e l ő b b  l e s z  a z  i l l u s z t r á l á s n a k  a  t a n í t á s b a  v a l ó  b e i l l e s z t é s e  
á l t a l .

íme, a kis füzet gyakorlati nagy használhatósága nyilvánvaló, az 
é rt m egszerzését úgy tan ító társaim , m int a gyerm ekek részére m ele
gen ajánlom .

M egrendelhető 1 P 10 fillér beküldése ellenében a következő 
cím en: T a k á t s  K á r o l y ,  B udapest, I., Lenke-út 44. I, em. 5.

*

D r .  G e d u l y  H e n r i k  ev. püspök vezérfonala a konfirm ációi ok ta
táshoz: ,,Az Evangélikus H it F o g la la ta“, m ost VII. k iadását éri. Ez 
m inden a ján lásn á l is többet mond. A  kiváló, 32 o ldalt betöltő könyv
nek fejezetei: Az én hitem ről. A  szentírásró l. Az ó-testam entum ról. 
A z ú j-testam entum ról. A  szentírás olvasásáról és tanulásáró l, A  vi
lág terem tőjéről. A z angyalokról. Az em berekről. A  bűnről. A  bűn 
büntetéséről. A  F iú-Istenrő l. Jézus tan ításáró l. Jézus megváltói m un
kájáró l. A  Szentlélekről, A  keresztyén egyházról. A  keresztyén egy
ház fejezeteiről. Isten  igéjének hirdetéséről. A  Szentlélek m űködé
séről, A  szentségekről. A  szentkeresztségről. A  konfirm ációról. Az Úr 
Szentvacsorájáról. M egkérés.

. A  mü k iadó ja  a Szabolcsmegyei Tanítók Szövetkezete. Á ra 1 P. 
A  Szövetkezet könyv- és papirkereskedésében  kapható  N yíregyházán.

*

K ü l f ö l d i  t a n u l m á n y ú t  t a n í t ó k  r é s z é r e .  Jú lius hó folyam án Nemess 
H ubert és V íkár K álm án székesfővárosi gyakorlóiskolai tanítók  k é t 
h e t e s  t a n u l m á n y u t a t  rendeznek D élném etországba a következő ú t
iránnyal: B udepest— W ien— Ischl—‘Salzburg (Königssee és a berch- 
tesgadeni sóbánya)— Chiemsee (K önigsschloss)—‘M ünchen (Füssen, 
H ohenschw angau, N euschw anstein)— Augsburg—N ürnberg—R egens
burg (W alhalla)—P assau—Linz (hajóút)— W ien—B udapest.

M ielőbbi jelentkezés kívánatos, m ert a term észeti szépségekben 
és m uzeális értékekben bővelkedő u ta t csak bizonyos szám ú je len t
kezés esetén lehet m egtartani. Az utazás összköltsége mintegy 280 
pengőt tesz ki. A  jelentkezők később részletes ú titervet és megfelelő 
p rospektust kapnak. E lsősorban csak tanítók  és hozzátartozóik vehet
nek rész t az utazáson. Jelen tkezések , érdeklődések a következő címre 
küldendők: N e  m e s s  H u b e r t ,  B udapest, V III,, M ária T erézía-tér 8,
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Jegyzetek.
Ezen a címen foglalkozik az ,,Evangélikusok L apja" fo lyóiratunk

nak  február havi szám ában m egjelent ,,Elégedettség — elégedetlen
ség ‘ című cikkével. Szokatlan érdes hangon. Az ,,Evangélikus N ép
isko la“ egyház- és nem zetépítő m unkát végez, nem hódol idegen iste
neknek és nem ,,ad ja oda m agát eszközül az idegen szellem nek“ . Ezt 
bizonyítgatnunk nem kell. Egész m últja, eddig követett iránya nem 
olyan, hogy okot szo lgálta thatna ilyen helyt nem álló m egjegyzésekre,

A  sérelm ezett cikkből mi egészen m ást olvastunk ki, m int az 
,.Evangélikusok L ap ja“ . Lehetnek túlzások benne, de vannak benne 
vérző igazságok is. Ezeket elhallgatni nem szabad és éppen ennek 
okából ad tuk  közre. A zt a feszültségi áram ot, m ely a hiába kopog
tató  tanítóság lelki egyensúlyát felrobbantással fenyegeti, le kell ve
zetni. A lkalm at kell neki nyújtani a m egnyilatkozásra. Lía a maga 
igazságának keresésében m egakadályozzuk, a szót beléje fojtjuk, — 
akkor csak tápo t adunk az elégedetlenségnek és nem tere ljük  a vita
to tt kérdéseket a m egoldás helyes m edrébe. — Scha se dugjuk 
fe jünket a fenyegető veszély előtt, strucm adárként, a homokba. L ás
son m indenki tisztán . Az ,,Evangélikusok L apja" a tanítók  helyzetét 
rózsás színben tün teti fel, am int azt a következő idézetekből is lá tjuk :

,,A helyzet az — írja  —■, hogy a tanító  szolgálatának első három  
évében kap havi 144 pengő fizetést a lakáson, vagy lakbéren kívül. 
(Újabb m iniszteri rendelet szerint kezdő felekezeti tanító  csak segéd
tan ító  lehet, havi 115 pengővel, m inden más nélkül. — Szeirk.) Ez a 
fizetés fokozatosan em elkedik havi 290 pengőig, előléptetés esetén 
havi 400 pengőig. (Csak az a baj, hogy ezt a fizetést a ha t évvel 
v isszavetett tanítók  sohasem érik el. A  m últ évben 30-ik szolgálati 
évüket be tö ltö tt felekezeti tanítók hiába kérik a VII. fizetési osztályba 
való elő lép tetésüket; nem léptetik  elő őket. —< Szerk.) Ezenkívül fe
lesége és m inden gyerm eke után  kap havi 13‘60 P családi pótlékot. 
(Ebből senkisem  neveltethet gyerm eket. —  Szerk.) A  „N éptanítók 
L a p ja “ és az „Evangélikus N épiskola“ m inden evang. tanítónak jár, 
anélkül, hogy egy fillérjébe kerül. (Igen, ha az iskolafenntartók  az 
„Evangélikus N épiskolára“ mind elő is fizetnének. —■ Szerk.) Az á l
ta lános tanítóegyesületi és az egyházmegyei tanítóegyesületi gyűlé
sekre  kap u tid íja t és n ap id íja t (?) Az egy pengő beiratásí d íjnak 
fele a tan ítók  jóléti intézm ényei cé ljá t szolgálja. (De nem evangéli
kus tanító i jóléti intézm ényeket. A zokban mi nem igen részesedünk, 
annyi bizonyos. —  S zerk .)“

Én sohasem  panaszkodtam . Nagy igényeim sohasem voltak. Nem 
tartoz tam  sohasem az elégedetlenek táborához. Sohasem lazítottam , 
sohasem  pályáztam  olcsó babérokra. Nem tartozom  azokhoz sem, akik 
a tüzet petróleum m al ak a rják  eloltani. Meg tudom  azonban érten i 
azokat, akiknek ezer okuk van a panaszra. Én a tanítók helyzetét
__ sajnos — nem látom  olyan irigylésre méltó rózsás színben, mint a
„Jeg y ze tek “ író ja. Ha cikkíró is a tanítóság ütőerén ta rtan á  kezét, 
m int én, akkor ennek m entalitását, m ostani lelki á llapo tá t is m áskép 
Ítélné meg. Nem azt szegezné a tanítóság m ellének, ami előnyt jelent
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(sajnos, e>z is inkább csak papiron), hanem  rám uta tna  eliiszkösödött 
sebeire is. Aki a korm ány és képviselőház elé te r je sz te tt m em oran
dum unkat elolvasta, az m egdöbbenéssel lá tha tta , hogy a tanítóság 
zöme íizetésének felét, sőt harm adát sem kap ja  meg — már három év 
óta! Van pl. egy négy gyerm ekkel m egáldott tanító, akinek havi fize
tése  54 P. Ezt kellene kipellengérezni! Ennek hangja vibrál ta lán  az 
,,E légedettség és e légedetlenség“ cikkében és azért nem zárkóztam  el 
annak közlése elől, — Ezzel pedig nem vétettem  sem forrón szeretett 
egyházam , sem hazám  ellen. K. L.

Nyilatkozat.
V ettük a következő sorokat:

M élyen tisztelt Országos Tanítóegyesületi Elnök Úr!
Nagybeicsű folyóiratának 1931. évi januári szám ában rólam  is van 

szó és pedig m ind járt az első o ldalán. Ugyanis G rieszhaber, egyház- 
megyei elnök urunk em lékezett meg az én levelem ről. Különösen két 
m ondatá t: ,,A term ényjárandóságos tanítóság igazságérzete teljesen  
eltom pult. M érhetetlen  baj ez“, mint való tlanságot te ljes egészében 
visszaveszem  azon kérelem m el, hogy az általam  oly igen súlyosan meg
sérte ttek  bocsássanak meg kegyelemben, ha lehet. Fentnevezett szám 
első o ldalának  utolsó sorában azon kitétel olvasható, ,,hogy nemcsak 
nem veszítünk, hanem  nyerünk“. Ez a m ondat nem szerepelt az én 
levelem ben, ezt G rieszhaber elnök úr odagondolta m agának. Hogy 
igazságérzetem  és tanító i testvéri érzületem  is te ljesen  eltom pult, ez, 
sajnos, igaz. Hogy mitől tom pult el te ljesen  az igazságérzetem , azt 
nagybecsű tudom ására bátorkodom  adni:

1. A sok ütéstől, am it hat év óta oly igen sok m unkatársam tól 
kaptam  azért, m ert néhány év óta jobb anyagi helyzetben vagyok.

2. Az igen sok rágalm azástól, am it illetékesektől és nem ille téke
sektől nyertem , .

3. A  sok ,,ördög vigye e l“ és ,,fene egye m eg“-féle ,,jókívánságok
tó l“, am ellyel engem egyenesen jóltevőim ördögévé tettek .

M érhete tlen  baj nekem az, hogy éppen G rieszhaber elnök u ra t 
bántottam , aki nekem  soha semmi rosszat nem tett, hanem  mindig 
csak jót s aki évek óta a legnagyobb önzetlenséggel és szorgalom m al 
azon dolgozik, hogy a term ényjárandóságos kartá rsak  is törvényes jo
gukat, fizetésüket elnyerhessék.

M ély tisz te le tte l kérem  még Elnök urat, szíveskedjék ezen sorai
m at, ha jónak ta lá lja , nagybecsű folyóiratában m egjelentetni, ha azon
ban nem volna a ján latos, gyűlés alkalm ával a k a rtá rs  urakkal, vagy 
legalább G rieszhaber elnök urunkkal közölni, K érésem  ism étlésével 
s m agam at kegyes jó indulatába ajánlva, m aradtam  nagyságos Elnök 
urnák  alázatos szolgája.

M ucsfa, p. Lengyel (Tolna m.), 1931. jan. 31.
Taucher Károly, evang. tanító.



Feladat-írás
Szaporán s iklanak . . .  sietnek tetszőn.
Eltűnnek, jönnek s megint csak bújnak 
Szaporán, rózsásan, incselkedőn :
Finom, törékeny gyermekujjak.

Fehérlő síkon sok vörös' s ínpár . . .
Fut, fut a gőzös s hosszakra nyúl:
Szókocsik egyre ömölnek hozzá 
Megy, megy a gőzös szakadatlanúl.

Vigyázón figyel nevető szempár,
A kedves gépész: jaj, ha megál l. . .
Jaj, ha kisiklik s összedől, omlik 
A gonddal rakott betűfonál. . .

Kisiklott. . .  Hopp.. .  így.-. Helyrejött végre. 
Mehet, suhanhat a vonat tovább.
Büszke és boldog, mosolyg a gépész:
Célnál lesz mindjárt: odább, odább . . .

De most egyszercsak valami baj van.
A gépész kedve halk búra vált.
Megremegnek a siető uj jak. . .
Elszállt a gőz . . .  A mozdony megállt.

Szigeti Sándor.

Elsőtől az utolsóig.
Az elsőtől az utolsóig 
Tietek a szívem, a lelkem. 
Aggódásom értetek fázik:
Én édes sok piciny neveltem.

Érettetek van minden, minden, 
Ami meleget gyújtott Isten 
Az égi oltárnál szivembe 
Hogy elbocsájtott bízó hitben.



Nektek szól a mosoly a számon,
A szavak legszebb bimbózása 
A ti tavaszotok csodája 
Régi életem újló mása.

Szeretnék mindent nektek adni,
Ha semmim, semmin sem marad,
Mert bennetek tudom csak látni 
Ezerszer jobbnak magamat.

S így boldog csók minden beszédem 
Büntetéstől a íeddő szóig:
Ó mert egyformán féltlek, áldlak 
Az elsőtől az utolsóig.

Szigeti Sándor.
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Öméltósága főtisztelendő Kapi Béla 
püspök úr a következő levelet küldte a 

szerkesztőségnek:
790/VIII/930-31. szám.

Igen tisz te lt E lnök Úr!
F. évi feb ruár hó 23-án kelt leveléből sa jn á la tta l értesülök arró l, 

hogy több gyülekezetünkben nem veszik figyelembe egyházkerületünk 
és az egyetem es közgyűlés azon határozatait, melyek az „Evangélikus 
N épiskola“ kötelező előfizetésére vonatkoznak.

Mivel egyházi tanügyi, de egyszersm ind a tanítói kar érdekében 
is az előfizetések kötelező eszközlését feltétlenül szükségesnek ta r 
tom, egyidejűleg m egkeresést intéztem  ez ügyben az egyházkerületi 
esperesi karhoz. F elkértem  az esperes u rakat, hogy a ha tározatnak  
érvényt szerezzenek s a hátralékos, avagy az előfizetést meg nem 
ú jíto tt gyülekezeteket az előfizetési d íjak  beküldésére kötelezzék. 
K özöltem  egyszersm ind az esperes urakkal, hogy az „Evangélikus 
N épiskola“ szerkesztő-k iadója  a hátralékos, avagy az előfizetéstől 
elzárkózó gyülekezetek névsorát rendelkezésükre fogja bocsátani.

M időn ezen kim utatásoknak az esperesi hivatalokhoz történő 
sürgős m egküldésére igen tisz te lt E lnök U rat felkérem , egyszersm ind 
am a rem énységem nek adok kifejezést, hogy eme intézkedés legalább 
egyházkerületünkre vonatkozólag az áldásosán m űködő folyóirat 
fen n ta rtásá t fogja eredm ényezni,

Győr, 1931. február 24-én.
T estvéri szeretettel szolgatársa az Úrban 

Kapi Béla, püspök.
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tani példatár a III., IV., V/VI. o. sz.......................................... \67,768/1926

Weszely Ödön: Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyv a III., 146,361/1926
IV., V/VI. osztály szám ára......................................................  168,168/1926

Horváth Károly: Földrajz a IV., V., VI. osztály számára . . . .  46,370/1926 
Cholnoky Jenő: Népiskolai Atlasz................................................... 884-05/127-1929 265/1929
Kiss József— Walter Károly: Számtan és mértan a HL, IV., V., VI. o. sz. [ ^ ’oos 1927 267/1927
Több székesfővárosi tan ító : Számtan és mért. a III., IV., V., VI. o. sz. 39,322/2926 267/1927
Kedves Miklós: Természettan és Vegytan az V/VI. o. sz............  38,558/1927 34/1927
Angyal János: Egészségtan az V/Vl. osztály szám ára................. 27,108/1926 972-46/1926
Tiboldi József: Énekeskönyv a II1/V1. osztály szám ára........... 58,370/1926 26/1927
Tóth Mihály: Buzakalász. Gazdálkodó ifjak, leányok könyve. Olvasó-

és tankönyv ált. továbbképző és gazdasági népisk. 1. o. sz. 53,255/1928 106/1928
II. „ „ 84,501/1928 150/1928
III. „ „ 884-05/106-1929 286/1929

Dezső Lipót:
Első magyar könyvem. Magyar abc- és olvasókönyv a kisebb

ségi tanítási nyelvű iskolák számára ...............................  59,540/1926 49/1927
Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv a kisebbségi tanítási

nyelvű iskolák szám ára....................................................... 59,540/1926 47/1927
Vezérkönyv a magyar beszédnek idegen ajkú iskolákban való

tanításához. Ára 3 — P ...................................................  59,540/1926 48/1927

267/1927

267/1927
267/1927

FRANKLINTÁRSULAT
Budapest, IV., Egyetem utca 4
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Felelős szerkesztő és kiadó

KRUG LAJOS
a dunántúli egyházkerületi 
és országos evang. tanító- 

egyesület elnöke.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, 
ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI 
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Szerkesztői üzenetek.
F. L. M agyarkeresztúr. Töröltük. Ezentúl nem a régi címre megy 

a lap, hanem új állomáshelyére irányítjuk és mint előfizető az iskola szerepel.
Szepetnek. Az iskola előfizetése ez év végéig rendben van.
K. K Az 1876. évi XXVIII. t.-c. 8. §-a, valamint a 7 (Bgy. 499)1907. 

számú vármegyei rendelet 2. és 4. §§-ai alapján az egyház az állandó nép
művelési bizottságba képviselőt delegálhat. Sopron vármegye jelzett bizottságába 
az 1931—33. évekre Kapi Béla püspök úr az egyház képviselőjeként engem 
küldött ki.

K. P. Nyíregyháza. Szép sikerű vallásos irányú műsoros délutáno
tokhoz gratulálok. Ha 300 km-rel közelebb esnétek a Civitas fidelissima-hoz 
én is biztosan részt vettem volna.

A rn ó t .  A jókívánságokat hasonlókkal viszonozom. A cikket kis simí
tással közreadom.

S. M. Mindent el lehet mondani és meg szabad írni, ami igaz. Aki nem 
fél az igazmondással járó fej betöréstől, meg is teszi. Sokan ugyan azt hiszik, 
hogy azért mivel betörték a fejüket, igazat mondtak. Az igazmondásnak sokféle 
módja és formája van. Sok függ a temperamentumtól is. Mondhatunk igazat 
úgy, hogy visszatetszést szül még azokban is, akiket nem illet, de mondhatunk 
úgy is, hogy semmit sem hallgatunk,el, semmit sem szépítgetünk és még az 
sem sértődik meg, akire ráolvassuk. Én a magam részéről ezt tartom az egye
dül helyes módnak. Te többek közt azt mondod: borban az igazság. Nincs 
igazad! Mert ha borban ^olna, akkor már régen megitták volna.

O. K. Kőszeg. Ha lehet teljesítem kívánságodat, de akkor a hasznosat 
öszekötjük a kellemessel is. Az „Árpád-kilátó“-ról gyönyörködünk majd a 
„Pupos világ“ páratlan szépségeiben.

H. J. Szentes. Azon leszek majd, hogy a javaslatot az egyházkerületi 
tanítóegyesületek még idejében kézhez vehessék és letárgyalhassák. A tervezet 
lapunk július-augusztusi számában meg fog jelenni.

H. J. NemespátrÓ. A posta kigrammozta leveledet és meg 32 fillért 
beszedett rajtam. Ezt azonban nem szemrehányásként közlöm veled, hanem 
másoknak okulásúl írom. Hiányos bélyegzés miatt majdnem minden nap engem 
bírságol meg a posta. Ez fölösleges költséget jelent nekem, amitől a kedves 
kartársak megkímélhetnek, ha egy ívnyi tartalmat meghaladó levelüket leméretik 
és aszerint portózzák. A referádát közlöm és később esetleg a nekrológot is.

*
Figyelm eztetés! A bányakerületi tanítóegyesület elnöksége 

által a folyó évi február havi számban közzétett pályázatra e 
helyen is hangsúlyozottan felhívjuk a k. kartársak figyelmét!

*
Csekkszámlánk: 29.659



Országos egyesületünk memoranduma.
Na.gyméltóságú M iniszter Úr! Méltóságos Képviselő Úr!

Még karácsony előtt azon alázatos kéréssel fordultunk a m agyar 
parlam entnek  összes tagjaihoz, hogy a term ényfizetéses m agyar ta 
nítóság anyagi sérelm einek ügyét vegyék magas pártfogásukba, legye
nek igazuk szószólói és igyekezzenek az igazság fegyverével odahatni, 
hogy a fizetésük a lap jáu l szolgáló büzaértékegység a büza vidéki és 
tényleges középárának  megfelelő értékben  á llap íttassák  meg. U gyan
akkor az t is kértük, hogy az 1928. és 1929. évben elszenvedett veszte
ségért értékegységenként 5, illetőleg 10 pengő kártérítés u taltassák  
ki m inden érdekelt tanítónak. P éldákkal illusztráltuk  az t a nagy
m érvű veszteséget, am elyet immáron három  év óta fokozott m érték
ben. szenvedünk azáltal, hogy a fizetéskiegészítő állam segély m eg
á llap ításáná l az összes helyi javadalom  bűzaértékre le tt átszám ítva 
és az így m egállapíto tt büzaértékegység 27'84 pengőben van most 
is m egállapítva, holott a valóságban ennél mindig kevesebbet k ap 
tunk és az elm últ évi járandóságunkat ezen összeg feléért sem tu d 
tuk m ár értékesíteni.

Jó leső  örömmel láttuk, hogy a m agyar parlam ent tag jai a leg
nagyobb figyelemmel és jó indulattal tanulm ányozták sérelm einket és 
m eggyőződvén ügyünknek igazságáról, egyhangú lelkesedéssel á llo t
tak  m ellénk azon célból, hogy ügyünknek igazságát d iadalra  is se
gítsék, É ppen azért kedves kötelességet vélünk teljesíten i akkor, 
am időn ezen a lkalm at is felhasználjuk, hogy úgy a felszólaló képviselő 
uraknak , valam int az egész m agyar parlam entnek hálás köszönetün- 
ket to lm ácsoljuk azon megértő jóindulatért, am ellyel igazságos ügyün
ket olyan egyhangú lelkesedéssel tám ogatták  és ezáltal lehetővé te t
ték azt, hogy a pénzügyi korm ányzat sérelm einket a törvényes igazság 
in tenciója szerint a legrövidebb időn belül, sőt azonnal is orvosolja.

Boldog m egnyugvással rem éltük, hogy bajaink végre gyökerében 
orvosoltatni fognak, m ert hiszen úgy gondoltuk, hogy a m agyar p a r
lam entnek, ilyen impozáns, egyhangú m egnyilatkozása után nincsen, 
de nem is lehet akadálya  annak, hogy sérelm eink orvosoltassanak, 
hogy a három évi türelm es várakozás u tán  elszenvedett veszteségért 
legalább részben kárpóto ltassunk  és hogy ezentúl végre csonkítat- 
lanul jussunk törvényes járandóságainkhoz.

U gyanakkor a pénzügym iniszter ú r őnagym éltósága azt m on
dotta, hogy keresni fog egy bizonyos középutat a kérdésnek rendezé
séhez. Ezt lá tszo tt igazolni egy olyan közben e lte rjed t hír is, hogy 
az elm últ 1928. és 1929. évekre kárpó tlást m ár nem kapunk, e llen
ben az értékegységet 1930. évi július hó 1-től szám ítva leszállítják  
m ajd  27‘84 pengőről 18 pengőre és az így m utatkozó differenciát f.



évi július 1-vel fogják az érdekelt tanítóságnak segélyként egy ösz- 
szegben kiutalni.

V illám csapásként h a to tt tehát reánk a pénzügyi expozéban te tt 
azon kijelentés, hogy ennek a kérdésnek  a rendezésére  a költség- 
vetésben csak egy millió pengő van felvéve, holott köztudom ású és 
az illetékes hatóságunk á lta l is elism ert, hogy az 1928. évben kb. 
150.000 értékegység szám bavétele m ellett á 5 pengővel 750.000 pen 
gős, 1929-ben á 10 pengővel m ár 1,500.000 pengős, 1930-ban pedig 
á 14 pengővel m ár 2,100.000 pengős, összesen tehát m ár közel négy 
és félm illió pengő a veszteségünk.

T ehát hiába kértünk, könyörögtünk, kilincseltünk, hiába vártunk  
és nélkülöztünk három- éven keresztü l a legnagyobb béketűréssel, 
igazságos ügyünk továbbra is rendezetlen , fájdalm as és mély sebünk 
továbbra is gyógyítatlan m arad. És most, a feltám adás szent ünnepe 
e lő tt elhangzott pénzügym iniszteri expozé u tán  csalódott szívvel, fá j
dalm as keserűséggel, de egyben a legnagyobb aggodalom m al, meg- 
a lázo ttan  vagyunk kénytelenek m egállapítani azt, hogy a m agyar p a r
lam entnek  igazságértetéből fakadt egyhangú, impozáns m egnyilatko
zása katasztrofális helyzetünkön nem segített, m ert a pénzügyi ko r
m ányzatnak  rideg és m erev intézkedése nekünk Szent László pénzét 
jelenti.

Ha van valaki ebben az országban, aki ennek a sárbatiport sze
rencsétlen  hazának  nehéz helyzetét m éltányolni tud ja , úgy joggal 
m agunkat a legelső helyre tehetjük , m ert hiszen nem csak fokozott 
m unkánkkal, hanem  anyagiakkal is olyan áldozatot hoztunk eddig is, 
am ilyenre példa nincsen. Zokszó nélkül te ttük  le a haza o ltá rá ra  
m ost m ár közel tiz esztendeje kántori javadalm azásunkat, amikor 
m ások fizetéshalm ozással tőkét gyüjthettek . Az ország nehéz hely
zetére  hivatkozni m ost m ár nem lehet, m ert sem nem igazságos, 
sem nem m éltányos, hogy a tisztviselők egyik kategóriájának  egy 
részétől azt kivánjuk, hogy m egcsonkított fizetést kapjon. M ind
addig, míg a m agyar állam hatalom  m inden tisztviselőjének törvé
nyes fizetését csonkítatlanul tu d ja  biztosítani, joggal kéri ugyanazt 
a  m agyar tanítóság term ényes része is. Ha pedig a m agyar állam , 
tényleg m ár olyan szomorú helyzetben van, hogy erre  képtelen, 
akkor az igazság és m éltányosság az t kivánja, hogy az egész vona
lon csonkítsuk meg a fizetésünket egy csekélyke százalékkal, m ert 
ez így elviselhetőbb, m int a m ostani helyzet, am ikor mi fizetésünk
nek m ost m ár több m int 50% -át elveszítjük.

Nem óhajtunk vérfagyasztó eseteket felsorolni, am ikor a tan ító 
szülők kénytelenek gyerm ekeiket a közép- és felsőiskolákból h aza
vinni és otthon tétlenségre kárhoztatn i azért, m ert nem tu d ják  le 
fizetni az isko láztatással járó  költségeket. Nem óhajtjuk  ecsetelni 
az t a lelki feszültséget, am ely gyűléseinken m egnyilatkozik, dei am ely 
a rra  m utat, hogy a m agyar állam hatalom nak eme igazságtalan e l
bánása a tanítói lelkeket lassan-lassan  te ljesen  destruá lja  és kiöl 
leikéből m inden szent lelkesedést és nemesebb -ambíciót. V ájjon 
nem  fogja-e drágábban megfizetni az állam ennek szomorú követ
kezm ényeit, ha ilyen lelkileg m egtépett, a láaknázo tt ötezer lélek
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fásult keserűsége és elégedetlensége átragad  a m agyar népre is? 
V ájjon nem -e értékesebb szolgálatot jelent a m agyar á llam ra nézve 
az, ha egy igazságos elbánásban részesített, lelkileg m egnyugodott 
m agyar tanítóság vezeti a m agyar népet, am ely amúgy is nagyon 
rászorul ezen nehéz és válságos időkben arra , hogy legyen valakije, 
aki biztassa és m egnyugtassa, egy várható boldogabb, szebb jövő 
rem ényével? A  mostani felzak lato tt tanítói kedélyek erre a szent 
m unkára te ljesen  képtelenek!

Nagym éltóságú M iniszter Úr! Méltóságos Képviselő Úr!

Amidőn a képviselői fizetések leszállítására  indítvány té 
te te tt, az lekerült a napirendről azzal, hogy a képviselőknek sok 
k iadást okoz a reprezentáció. Mi szegény tanítók ezt nagyon helyes
nek ta lá ltuk!

Mi nem óhajtunk reprezentáln i, csak élni! Nem is fényesen, csak 
a mai nehéz időkhöz m érten szegényesen. De élni abból a több
szörösen m egszolgált fizetésből, ami m indenkinek k ijár törvényes 
alapon csonkítatlanul. Épen azért joggal kérhetjük  és elvárhatjuk , 
hogy törvényes fizetésünket csonkítatlanul kapjuk meg és a m últért 
is kárpótoltassunk. Mi az 1928 óta elszenvedett és nekünk szegé
nyes fizetésű tanítóknak egész vagyont jelentő veszteség kárpó tlá
sáról nem m ondhatunk le, m ert ezekben a válságos esztendőkben 
is élnünk kellett, épen azért a m agunk és családunk szegényes fenn
ta r tá sá ra  m agas kam atok m ellett kénytelenek voltunk adósságot csi
nálni. Ezen adósságunkat m egcsonkított fizetésünkből, sem rendes 
fizetésünkből többé pótolni nem tudjuk, m ert már most is az anyagi 
rom lás szélén állunk! Ezen szám lát mi állandóan kéznél ta rtju k  
és lesz idő, am ikor újból prezentáljuk . Ezt a pénzt nekünk — ha 
az igazság győzelmében hinni lehet — elöbb-utóbb meg kell k ap 
nunk! Enélkül sokan útszéli koldusok m ódjára elpusztulunk!

Isten  és em berek előtt k ijelentjük , hogy mi a m agyar á llam ház
ta rtá s  rovására  nyerészkedni nem akarunk! De viszont a m agunk 
anyagi rom lása árán  veszteni sem! Kérve kérjük tehát a m a
gyar korm ányzatot, hogy a m últ reszteségeiért adjon nekünk k á r
té rítés t és az értékegységet a m ostani költségretésbe egy olyan 
m éltányos árban állítsa be, am ely a folyó évi augusztus és 
szeptem ber hónapjaiban, — am ikor tehát járandóságunkat ‘nagy á t
lagban utólagosan kapjuk  és e lad juk  — a vidéki átlag rem élhető. 
A  m ostani költségvetésbe beállíto tt összeg az értékegységnek kb. 
21— 22 pengős m egállapítását jelenti, am ely a mai világpiaci helyzet 
m elle tt augusztus-szeptem ber hónapban alig rem élhető és így ú jabb 
veszteségnek nézünk eléje és újabb kilincselésnek leszünk kitéve!

Nagym éltóságú M iniszter Úr! M éltóságos Képviselő Úr!

Az értésegység m ellett ugyancsak a legnagyobb keserűséggel 
lá tju k  azt, hogy az állam hatalom  az elvett kántori javadalm unkról 
sem intézkedik, holott ennek az ügynek a rendezése erre  az időre
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ígérte ié it m ár több ízben. Az 1923. évi XXXII. t.-c. 13. §-a úgy in 
tézkedik, hogy a kántori javadalom nak a tanító iba való beszám ítása 
csak ideiglenes lehet.

Úgy érezzük, hogy a közel 10 év óta ta rtó  ideiglenes á llapot 
során, m ialatt m ás tisztv iselő társaink különféle m ellékfoglalkozás 
után a m agyar állam pénztárból súlyos m illiókat kaptak , mi kán to r
tan ítók  viszont csekély tanítói fizetésünkhöz m érten  az á llam háztar
tásnak  ezen a címen a rány ta lanu l súlyos m illiókat ad tunk  és épen 
azért jogosan m egérdem eljük azt, hogy a többszörös és véres v e re j
tékkel m egszolgált kántori javadalm unkat visszakapjuk.

Az á llam ház ta rtás súlyos helyzete nem lehet többé indok arra, 
hogy törvényes fizetésünkben is m egcsonkíttassunk és a külön vég
zettséget, külön lekötöttséget és állandó nagy gondot és m unkát 
igénylő kántori m ellékfoglalkozás u tán  a gyülekezettől k ap o tt k án 
tori javadalm at elveszítsük akkor, am ikor a m agyar állam hatalom  
most is csonkítatlanul biztosítja  m inden m agyar tisztviselőnek tö r
vényes fizetését és a m ellékfoglalkozásért kapott külön javadalm at 
eddig még senkitől el nem vettei, hanem  maga is fizette.

H a szegény m agyar hazánk tisztviselői tá rsadalm ában  szé t
tekintünk, fá jdalm as szívvel kell m egállapítanunk azt, hogy mi ter- 
m ényes és kántortan ítók  ennek a hazának m ost is mostoha gyerm e
kei vagyunk. Pedig nyugodt lelkiísm erettel á llap ítha tjuk  meg, hogy 
állandóan  hordozzuk a napnak hévségét és terhét. Nincsen olyan s 
iskolánkívüli m unkamező, ahol a tanítóság ezen része — sokszor 
erején  felül is —  ki ne venné derekasan a részét. Ifjúsági-, olvasó-, 
dalegyesületek, leány- és nőegyesületek, levente-intézm ények, analfa
béta-tanfolyam ok, továbbképző- és ism eretterjesztő-tanfolyam ok stb. 
m egszám lálhatatlan  sokasága a mi állandó m unkahelyünk. Esőben, 
hóban, sárban, fagyban kántálunnk és m indenféle belmissziói m un
kában részt veszünk. Igen sokan közülünk még lelkészí szolgálatot 
is végeznek, m ert vasárnaponként rendszeresen  p réd ikálják  Isten  
igéjét. És m indezen m unkákért csak a legritkább esetben kapunk 
valam elyes csekély díjazást, de a legtöbbért nem kapunk, nem ké
rünk, de el sem fogadnánk! Sőt akárhányszor a mi áldozatkészségünk 
ta r t fenn egyes intézm ényeket.

Mivel vétettünk tehát, hogy ilyen szörnyű pénzbírsággal sú jta- 
tunk im m áron évek óta? M iért épen mi vagyunk a m agyar állam  
m ostohái? M iért épen nekünk kell állandóan  útszéli koldusok m ód
já ra  kilincselnünk és szégyenkezve m egalázkodnunk azért a több
szörösen és véres verejtékkel m egszolgált törvényes létm inim um ért, 
am it m inden más tisztv iselő társunk zokszó nélkül és a legponto-* 
sabban m egkap m inden hó elsején? M iért épen a mi néhány g ara
sunkra van szüksége a m agyar állam hatalom nak, hogy az állam ház
ta rtá s  egyensúlya fel ne b illen jen? M iért épen a mi egyetlen, nem 
is állam i forrásból táplálkozó kis m ellékjövedelm ünkre van szük
sége a m agyar állam hatalom nak, am ikor m ajd  m inden m agyar tisz t
viselő több, kevesebb m ellékkeresettel tu d ja  törvényes fizetését meg
toldani.
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Ne m éltóztassék rossz néven venni, ha ilyen és ehhez hasonló 
kérdések zak la tják  állandóan a mi lelkünket és ha ilyen m egtépett 
idegzettel lépünk naponként az iskolába!

Nagym éltóságú M iniszter Úr! M éltcságcs Képviselő Úr!
A  pénzügym iniszter ú r őnagym éltóságának intézkedését velünk 

szem ben a legigazságtalanabbnak és legridegebbnek ta lá ljuk  és’ a z 
é rt ellene a legnagyobb tisztelettel, de a leghatározottabban óvást 
em elünk és ismét a m agyar parlam entnek m inden egyes tagjához 
fordulunk igaz ügyünk védelm éért.

M ost is rendületlenül bizunk abban, hogy a m agyar királyi kor
m ány és a m agyar parlam ent szegény m agyar hazánk mai válságos 
helyzetében is meg fogja találn i azt az összeget, mely a teirmészet- 
beniekkel e llá to tt tanítóságnak jogos, törvényes fizetését végre cson- 
k íta ta lnu l b iztosítja  kántori javadalm át újból visszaadja és így sé
relm einek, veszteségeinek b aja it gyökerében orvosolja. Épen azért 
bízó lélekkel és a legnagyobb tisztelettel kérjük a következőket: 

M éltóztassék a korm ánynak megadni a felhatalm azást, hogy

a) az értékegységet 1930. évi július hó 1-től szám ítva 13 P- 
ben állap ítsa  meg, a jövőben pedig az értékegység m inden év
ben  az azon évi augusztus-szeptem ber havi és vidéki á tlagárak  
a lap ján  újból á llap íttassák  meg.

b) az 1929. egész évre és az 1930. évnek első felére é r
tékegységenként 10.— pengő, az 1928. évre pedig értékegységen
ként 5.— pengő kártérítés u talványoztassék ki m inden érdekelt 
tanítónak,

c) az 1931. évnek január 1-től szám ítva a tanítói, levitái 
és kántori javadalom  egy megfelelő, m éltányos %  szerint kiilö- 
n íttessék  el egymástól és az így fennm aradó tanító i javadalom  
egészíttessék ki a megfelelő állam segéllyel.

Nagyon jól tudjuk, hogy ezen követeléseink a jelenlegi viszo
nyok m ellett tekintélyes áldozatot jelentenek. M éltóztassék azonban 
figyelembe venni azt, hogy ezen Összeget a m agyar á llam háztartás 
az érdekelt tanítóság keserves veszteségein m ár m egtakaríto tta .

Igaz ügyünknek győzedelme most te ljesen  Nagym éltóságod és 
M éltóságod kezébe van letéve. A lázatta l kérjük, m éltóztassék a 
m ostani költségvetés bizottsági és képviselőházi tárgyalásánál most 
is egyhangú lelkesedéssel m ellénk állani és sérem eink gyökeres o r
voslásához a szükséges összeget bizalommal megszavazni és lehetővé 
tenni azt, hogy m unkánkat nemes ambícióval végezhessük. Nem ké
rünk egyebet, csak azt, hogy törvényes járandóságainkat m inden 
más tisztviselőtársunkhoz hasonlóan csonkítatlanul kaphassuk!

A m időn igazságos ügyünket ism ételten Nagym éltóságod és M él
tóságod m agas pártfogásába és m egértő honatyai jó indulatába a já n l
juk, szabad legyen k ijelentenünk szivünknek azon őszinte, nemes 
szándékát, hogy mi a m agyar hazának ezen hozandó anyagi á ldo 
z a tá t továbbra is lelkiism eretes, hűséges m unkával sokszorosan meg
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fogjuk szolgálni és ezzel m arad tunk  az „Országos Evangélikus T a
nítóegyesület“ m egbízásából a Nagym éltóságú M iniszter Úr és M éltó- 
ságos Képviselő Úr alázatos szolgái:

K r u g  L a j o s  elnök, U h r i n  K á r o l y  alelnök, P e r é n y i  R e z s ő  al- 
elnök, S o m o g y i  B é l a  titkár, H u s z á k  J ó z s e f ,  B é r c e s  L a j o s ,  

D a r i d a  K á r o l y ,  G r i e s z h a b e r  E n d r e  H e n r i k ,  K e m é n y  P é t e r ,  

K o v á c s  S á n d o r ,  P a t a k i  J á n o s .

A filozófiai pedagógia magyar úttörői.
Irta: Dr. Szelétiyi Ö d ö n .  (Folytatás)

Az egyezm ényesek ezen átalános érdem ének előre bocsátása 
u tán  most m ár lássuk őket közelebbről. K ö t e l e s  S. (1770— 1831) m a
rosvásárhelyi m ajd  pedig nagyenyedi tan a r“~X ant eszméinek egyik 
legérdem esebb tolm ácsolója M agyarországon a tizenkilencedik 
század elején, am ellett ö a derék ember és buzgó tanférfiu  m in ta
képe. K ant művei m ellett Krug eme m érsékelt racionalista  tan t kö
vető volt rá  hatással. M estereinek tan ítása it ugyan egy ponton sem 
viszi tovább, de a szinte érin tetlenül á tvett tarta lm at, a maga szel
lemi diszpozícióinak megfelelőkig más formában, más elrendezésben 
ad ja  elő.7) M iként Krug, úgy ő is a harm óniában véli feltaláln i a fi
lozofálás cé ljá t és a filozófiai tudom ányok legfőbb elvét,8) am int 
ugyancsak K rugtól vették ezt a gondolatot H etényiék is. A mi szem 
pontunkból különös figyelmet érdem el, hogy K ö t e l e s : A  p h i l o s o p h i a  
e n c i k l o p é d i á j a  c. m üvében (Nagyemyed, 1829) ta lá ljuk  a fílozóíía 
következő beosztását: I. szem lélődő (theoretikus), m elynek részei a 
logika, m etafizika, esztétika. II. praktikus. Ennek részei 1. a jus, 
2. az erkölcs filozófiája és az erkölcsi teológiai vagy a vallás filo
zófiája. M ajd  így fo ly tatja : „A tyafias tudom ányokon értetnek azok, 
m elyek úgy és azálta l szárm aznak, ha a filozófia tan ításai és princí
piumai bizonyos tárgyak ra  alkalm aztatnak . Ide tartoznak  a politika 
tudom ánya, törvényadás tudom ánya és a nevelés tudom ánya. A  n e 
v e l é s  t u d o m á n y á t  ú g y  l e h e t  n é z n i ,  m i n t  a z  e g é s z  f i l o z ó f i á n a k  k ö z ö s  
r e s u l t á t u m á i ,  m e l y  a  m a g a  p r i n c í p i u m a i t  a  f i l o z ó f i á t ó l  k ö l c s ö n z i  ‘ 
(i. m. 130 és 138). íme milyen világos m egíorm ulázása a pedagógia 
filozófiai jellegének, csak az a kár, hogy K ötelesnek nincsen p ed a
gógiai műve, am elyben ezt a gondolatát érvényesíthette volna. E llen 
ben felette érdekes, hogy ez a gondolat, főtekintélyénél, K rugnál 
nincsen meg. W. T. Krug ugyanis a K ötelestől bőven felhasznált 
F undam eníalphilosophie-jában (Wien, 1818, 314) ezt m ondja a ne
veléstudom ányról: Politik  und Ökonomik gehören gar nicht in das 
System  der philos, W issenschaften. Sie m achen mit der Pädagogik, 
Phisiognomik und andern  ähnlichen Disciplinen ein eigenes System

7) B a r t ó k  Gy.: Adalékok a magyar filozóíia történetéhez. Ath. XIX. és XX. 109.
8) M a g d a S.: A magyar egyezményes filozófia. Ungvár, 1914. 37 lap.
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von W issenschaften aus, welche man zusammen anthropologische 
nennen kann .“ Sajnálatos azonb n, hogy e gondolat azért mégsem 
K öteles agyában fogant meg, hanem  hogy azt a szintén kantiánus 
H e y d e n r e i c h  l i p c s e i  e g y e t e m i  t a n á r  e g y i k  m ü v é b ő l  m e r í t e t t e .  (Ency- 
klopedischei Einleitung ín das Studium  der Philosophie, Leipzig, 1793), 
ahol ez a passzus olvasható: Aus den R esultaten  der angew andten 
Philosophie ergeben sich Stoffe zu m ehreren in teressanten  Discip- 
linen, welche man unstreitig noch zu diesem Gebiete des m ensch
lichen W issens rechnen muss. Die w ichtigsten von denselben ist un 
streitig  die W issenschaft der Principien für die Erziehung des M en
schen, eine W issenschaft, welche' die gesam te Philosophie zu ihres 
Basis hat (220. lap). íme ez a term ékenyítő gondolat 13 évvel H er
b a rt a lapvető  m unkájának m egjelenése elő tt hangzik el, sajnos azon- 
ben, hogy H eydenreich sem vonta le a konzekvenciáit egy filozófiai 
a lap ra  helyezkedő pedagógiai rendszer felállításával.

Ugyanez a gondolat ta lá lható  S z o n t a g h  G .  Propyleum ok a m a
gyar philosophiához c. m unkájában (Buda, 1839), hol is következő- 
kép hangzik: Az alkalm azott filozófiai tudom ányokhoz tartoznak  
m indazok, miknek az emberi rendelte tés legfőbb szabályozó elvök, 
teh á t a nevelés tudom ánya, m ert az em bert rendeltetésével össze- 
egyezőleg kell művelni (26. lap), tehát még határozottabban  m int 
K ötelesnél. N eveléstörténeti szempontból azonban legfőbb figyelmet 
mégis H e t é n y i  J á n o s  igényel. Nem szándékozom az ő filozófiáját 
rész ié lésén  esm ertetni, m ár azért sem, m ert nem tekintve annak sok 
érzékeny pontját, a pedagógia itt ugyan része e rendszernek, önálló
sága azonban mégis veszendőbe; megy, m ert bele van olvasztva a 
m orálba. Hetényi szerint a filozófia élettudom ány, m elynek célja, 
m agános és társas életünk szépítésére vezérlő, a term észet főleg 
em beri és m űvészet leikébe beható vizsgálódás ú tján  szerzett elvek
nek alapos és erős rendszere. E cél elérésére segít az ész, ő és a 
tap asz ta la t vezetnek valódi esm eretekhez. A  magános (egyéni) é le te t 
hárm as irányainál a szép, igaz és jónál fogva három  részre lehet 
osztani: érzelm ire, értelm ire, erkölcsire. Ezeknek megfelel az e sz té 
tika, m etafizika és morál, m e l y  m a g á b a n  f o g l a l j a  a  p e d a g ó g i á t  és 
minthogy a gyerm eknevelés is ép azon elveken épül, m elyeken az 
önnevelés vagy m agunk képzése, ez kettőre oszlik ismét, úgymint 
1. az eszességre, vagyis a világi m úlandó, de az cleltre m ú lhatatlanu l 
szükséges jókat, minők egészség, vagyon, becsület, eszközlő ügyességre 
és 2. bölcsességre vagyis a lelki állandó jókat és nemesebo gyönyö
röket, m int szép, igaz, jó eszközlő m esterségre, ez az igaz fogalma 
a m orálnak (Tudom ánykönyvtár, 1837, II., 80 és 86). íme körülii- 
beliil m indannak felsorolása, am it a mai p e d a g ó g i a i  é r t é k t a n  reális 
és ideális, haszon és önértékek címen emleget, a baj csak az, hogy 
a pedagógia önállósága te ljesen  elenyészik az etikával szemben. Nem 
érdektelen , hogy H etényi abban a tekintetben .H erbarthoz közeledik, 
hogy a pedagógia és étika szoros kapcso latát fölfedezi, nem különben ab
ban is, hogy a neveléstant a lé lek tanra  ak a rja  fölépíteni, m int ezt főleg 
d íjnyertes akadém iai pályam unkájában  kifejti. (A lélektudom ánynak 
nevelési fontosságáról. Phil, pályam unkák, II., 1844.) Ez az alig m él
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ta to tt m unka egym agában H etényit egyikévé teszi a kor legképzettebb 
pedagógiai és filozófiai íróinak. M ind já rt a mű elején  kim ondja, hogy 
a lé lek tan  fejletlensége gáto lta  eddig a neveléstan ha lad ásá t és volt 
oka m indennem ű nevelésbeli balitéletnek, sőt —úgym ond —  nemcsak 
a lélektudom ány fejtőzött ki későn, hanem  annak sok hasznot Ígérő 
része, m ely az ú jabb  időkben speciális pszichológiának neveztetik és 
m elyet a pedagógia legbizonyosabb kalauzának  nevezhetünk, H etényi 
tehát se jt valam it abból a törekvésből, m elyet ma az egyéni különb
ségek pszichológiája vagy karak tero lóg iája  testesít meg. M ajd a lé 
leknek 5 sark törvényét á llítja  föl, ezek pedig az elfogulásí, lépcső- 
zeti, kapcsolati,, ha ladási és m érsékleti vagy erénytörvények. M ind
ezekből bizonyos nevelési elveket szűr le. így pl. az elsőből, melynek 
fe lá llításá ra  némileg Bacon idoláítól kapott ind ítást és m elynek 
lényege az, hogy a gyerm ek első lelki benyom ásai döntők egész é le 
tére  ,azt az elvet vonja le, hogy a népnevelést a nőnem nevelésén 
kell kezdeni, m int első és kezdő nevelőkön (55 i. k.) és itt a m agyar 
nő je llem ra jzá t p róbálja  megadni. A m agyar ném ber — úgymond — 
legalább ott, ahol a nem zetiség tiszteltetik , term észetes és szere te tre 
m éltó egyszerűségben leledzik, ép testben ép lélekben, drága ide jé t 
nem tölti el a p ipereasztalnál, m int a francia, nem az illedelem  tan u 
lásával mint az angol nő , . , stb. M indenütt az asszony nem esü
lése m ozdítja  elő a nem zet sarjadék inak  célirányosabb nevelését. 
E tém a annyira foglalkoztatta , hogy m ár előbb is tá rgyalta  az A the- 
naeum ban (1837) ily címen: ,,Nőnembeliek neveltetésének nagy be
folyásáról a férfiak erkölcsi és ízlési m íveltségére.“ Ebben persze a 
kor szellem ének adózott, m ely m indjobban fölism erte az anyák ne
velő erényeinek a fontosságát és tőlük vá rta  az új nem zedék erkölcsi 
fölem elkedését. Viszont a kor racionalista  lüktetésének a hatására  
m utat, m időn a m ásodik törvény kapcsán, m elyet ma a fokozatosság 
törvényének neveznénk, a vallástan ításró l szólva azt kívánja, hogy 
a k ije len te tt vallás tanainak  közlése előtt elemi vallást kell tanítani 
a gyerm ekeknek ,  ahelyett, hogy neki legelsőben is könyv nélkül kátét 
tan ítanánk , azon kellene lennünk, hegy szivét készítsük elő és benne 
érzelm eket keltsünk. Sőt tovább megy. Szerinte az erkölcstudom ányt 
sémi szabadna a kereszténységen kezdeni, hanem  tiszta term észeti 
alapzaton  és eleinte csak nemleges m orált kellene tanítani, hogy 
senkit meg ne sértsünk sem gondolattal, sem szóval, sem cseleke
dettel, a másik stádium  volna a jótevőink (szüléink), a harm adik 
a férfi és nő nembeli barátainak , a negyedik a honszeretet, 
m ely sokkal előbbre való a világpolgárságnál . . ., a haza —• úgy
mond —  a mi legközelebbi, a mi sa já t világunk, ennek boldogítására 
kell fordítani m inden erőnket (i. m. 87). H etényi különben is m ajd  
m inden m űvében a nem zetnevelés h ivato tt szószólójaként jelenik 
meg, am inek beszédes tanúbizonysága: A  haza tem plom a c. műve, 
m ely valóságos polgári káté, m ely a hit, rem ény és szeretet címszók 
a la tt a honnak nyolc boldogságát, a honi tizparancso t és a haza fő- 
törekvéseit foglalja össze, a boldogság elérésének pedig eme négy 
fö ltételét jelöli meg: a nem zeti egység, köztüredelem , a haza o ltárára  
teendő á ldozat és a nem zeti böcsiilet érzése, oly követelések, me-
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lyek ha valam ikor, ép napjainkban ismét feleltei időszerűeknek te t
szenek. H etényi főművein egyébként az az alapgondolat vonul végig, 
hogy a nem zetiség szeretetét össze kell kapcsolni azzal a tiszta hu
m anitással, m elyet a kereszténység állít élőnkbe. A  harm adik  vagy 
kapcso lati törvényből, m ely a pszichofizikai kölcsönhatás elvének 
felel meg, a gim nasztika szükségét vezeti le. A  negyedik vagy haladás 
törvénye tu lajdonképen  nem annyira lélektani, m int inkább tá rsa 
dalm i törvény, m elyen az t érti, hogy a nemzetiség és szellemi fejlődés 
ak ad á ly a it el kell tüntetni, m ásrészt az egyesületek alap ításával 
és em lékek összegyűjtésével előm ozdítani. Az ötödik törvény végül 
az em beriség tökéletesedésére való törekvését fejezi ki, azonban 
m ind az öt úgynevezett törvény felállítása m eglehetősen erő lte te tt 
és nem nyugszik elvi alapon. Végig vizsgálva a lélek tannak  a nép- 
nevelés m inden ágára gyakorolt jótékony hatását, m egköveteli annak 
tu d ásá t m inden nevelőtől, akikhez a korm ányférfíakat, törvényhozó
kat, írókat is szám ítja. Ezeknek tiszte —  úgymond — a nem zet h i
báit és erényeit megismerni. Ilyen hibák szellemi téren  a szenvedel- 
m esség és iparhiány; erkölcsi hibák: büszkeség, irigység, fejesség, 
polgári hibák: a köziélek nem léte, keleti henyeség, ú jításoktól való 
idegenség (205. lap). Ezzel ellentétben a m agyar erények: a hűség 
az uralkodóházhoz és korm ányform a iránt, a nemzetiség és türelem  
vallási és polgári tekintetben. Valóban, am int e pár idézet is eléggé 
illu sz trá lja , H etényi m indenkép nem zeti alapon áll, a nem zetnek 
ak ar szolgálni filozófiájával és pedagógiájával egyaránt és ismerve 
nem zetének gyakorlati, a spekulációtól idegenkedő szellem ét, az 
életnek filozofált, m elyben szerette volna az egyezm ény vagyis h a r
m ónia elvét a lehető legteljesebben m egvalósítani. Fölism erte külön- 
külön a lélek tan  meg az etika fontosságát a neveléstudom ány szem
pontjából, csak nem kapcsolta a kettő t oly határozo ttan  össze, m int 
H erbart, különben benne tisztelhetnök a m agyar tudom ányos pe
dagógia m egalapító ját, így is ez a rokonszenves és élete végéig fe j
lődést m utató m agyar bölcsész e kor legjelesebb m agyar pedagó
gusai sorába tartozik.

Sajátságos, hogy a tudom ányos igényeknek kevéssé felelnek 
meg Hegel m agyar hived, m ár t. i. azok, akik pedagógiai téren  is 
m űködtek . E rdélyi János  e kor legkiválóbb filozófus elm éje ugyan 
az t m ondja, hogy W arga és Szerem lei átv itték  a hegeli bölcsészetet 
a nevelésre, de ez legfeljebb cum grano salis á llítható . S z eremlei 
Gábor egyetlen filozófiai műve és neveléstana közt legalább semmi1' 
féle belső kapcso lat nincsen és ez utóbbi az iskola igényeit ta rtva  
szem elő tt nem hegeli eszm éket h irdet és hegeli pedagógiát m ár azért 
sem adhat, m ert m int tudva van, a pedagógia nem konstitutiv eleme 
Hegel hatalm as rendszerének. Warga János  pedig, a nagyérdem ű 
nagykőrösi pedagógus, igen becses és máig is használható  neveléstani 
kézikönyveket irt, de ezek nem tudom ányos jellegűek és legkevésbé 
á llanak  a hegeli filozófia a lap ján , pedig ő m ár fe lhasználhatta  volna 
R osenkranz m élyenszántó pedagógiai rendszeré t is. W arga kétség
kívül igen tanu lt filozófiai és a korral haladó neveléstani író, aki 
ism eri m ár H erbarto t is, de a gyakorlati szempont, az időszerű iskolai
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szükségletek kielégítésére való törekvés elnyom ja nála a tudom ányos 
szem pontot. M aga m ondja 1844-ben K ecskem éten m egjelent O k ta tás
tanában: Mi seholsem ta lá lunk  oly elválasztó  falat, mint a nevelés- 
rőli elm élet és gyakorlat közt. Ezen egyoldalúságot kikerülőleg igye
keztem  én egyesíteni a gyakorlato t elm élettel. E zért van nálam  ne
velés és ok tatás egyesítve (8). Ez a fordu la t ta lán  annak tudandó be, 
hogy W arga élete vége felé m indinkább elfordult Hegeltől és az a n 
gol em pirizm us felé kezdett hajlan i. Pedagógiai müvei tehát legjobb 
esetben az antropológiai irányhoz szám íthatók, am ennyiben a testi 
és lelki nevelést egyarán t felkarolja , ez utóbbinak a körébe pedig 
az értelm i, erkölcsi és ízlési nevelést.

Sajátságos, hogy ép H erbart pedagógiája nem igen term ékenyí
te tte  meg pedagógiai író inkat és hatásáró l kom olyabban csak a 70-es 
évektől kezdődőleg lehet beszélni. W arga, Beél F idél ugyan ism er
ték, de nem igen m erítenek alapvető müveiből. Bihari Péter  pedig, 
ak i m ind Filozófiai enciklopédiájában, mind Iskolai és házi nevelés
tanában  m ár jobban kiaknázza H erbarto t, az á lta lunk  tárgyalt idő
szakon kívül esik. Futó  szem lénk végére érve m egállapíthatjuk , hogy 
a m agunk elé tűzö tt korlátok  ellenére az írók egész sora vonult el 
e lő ttünk és velők a pedagógiai kérdések és irányok egész változatos 
tömege. Mi azonban csak azt a kérdést vizsgáltuk, hogy m ennyiben 
lehet szó e hosszú időszakban a XIX. század elejétől körülbelül a 
70-es évekig filozófiai alapon nyugvó pedagógiáról? A  felelet, hogy 
az egész időszakon belül nincs oly eredeti m agyar pedagógiai mű, 
m ely a maga egészében tudom ányosnak volna m ondható. Csak a gon
dolat, az elv fölvetését lá tjuk , egyes eszmék világos hangoztatását, 
értékes kezdem ényezéseket, de nem azok egyöntetű, következetes, 
egységes szellem ben való keresztü lv itelét. V ájjon mi lehet ennek az 
oka? K étféle okot lehet fölvennünk, személyi és tárgyi okokat. Egy
felől h iányzott az em berekben a tehetség vagy ak ara terő  a fölvetett 
eszm e vagy kinálkozó fe ladat realizálására , am int tényleg vezető 
(iskolát alkotó) gondolkodónk e korban sem filozófiai sem pedagó
giai té ren  nem igen van. Túlnyom ólag utánzók vagy kölcsönzők ők, 
akik m ásoktól átveszik az irányitó gondolatot, de nem tudnak  vele 
m it csinálni, a tehetségeket pedig másnem ű elfoglaltságuk, pl. egyes 
filozófiai szakok művelése (W arga) vagy politikai illetőleg szerve
zeti kérdések (Tavassy, F áy  A ndrás) foglalták le te ljesen  és ak ad á 
lyozták meg abban, hogy eredeti eszm éiket rendszeres összefüggésbe 
hozzák. De a személyi okoknál fontosabbak a tárgyi okok. H a alko ttak  
volna is e korban tudom ányos rendszert, aligha tud ták  volna közzé
tenni, hiszen kinek kelle tt volna akkor tudom ányos pedagógia, m ikor 
még a tudom ány em berei sem voltak tisztában a pedagógia tudom á
nyos voltával, hanem am olyan technikai diszciplinának, gyakorlati 
e ljá rások  gyűjtem ényének tekintették, m elyre tapasztalatbó l m in
denki e lju that. Ilyen körülm ények között még a legtudom ányosabban 
képzett író is, ha pedagógiai m unkát irt kénytelen  volt tudom ányosan 
nem iskolázott közönségre is szám ítani, illetőleg az iskola közvetlen 
szükségleteit szem előtt tartan i, hogy kiadója és olvasója akadjon. 
Ez a helyzet volt az, mely szán  yát szegte a m agasabb törekvések-
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nek, ezért voltak  a pedagógiai írók sokszor kénytelenek m egalkudni 
a viszonyokkal és a tudom ányos szem pontot a gyakorlati követelés
nek feláldozni.

M indazonáltal éppen nem meddő e korszak a tudom ányos bú 
várkodás szem pontjából sem. Láttunk igen érdekes törekvéseket hi
vatásos filozófusok részéről egy nagyobb m éretű tudom ányosabb, 
filozófiai szellem ű irányú neveléstan felé (Fejér, H etényi), még pedig 
H erbarttó l függetlenül, m ajd  pedig gyenge H erbarti indítások te re l
nek ugyanerre az ú tra  (Peregriny). És hogy egészben véve az ön
állóság és eedetiség oly kevés, azon nincs mit csodálkoznunk. Hiszen 
ism eretes, hogy a filozófiában is új problém a a hosszú évszázadok 
a la tt vajm i kevés vetődik fel, csak a megoldási módok változtak, 
tökéletesedtek  az e ltérő  korszellem , haladó tudom ány hatása alatt, 
de azok sem végtelen szám úak. M éginkább úgy vagyunk a pedagó
giai elm életekkel és elvekkel, melyek részben annyira m egállapo
dottak , hogy itt az újszerűségnek szinte nincsen is helye, ami pedig 
ú jnak  tetszik, arró l is sokszor kiderül, hogy ism erte a m últ is, csak 
feledésbe m erült. Inkább nagyobb öntudatosság, tervszerűség, egy
ségesítés, tudom ányosabb szellem  az, ami a mai kor uralkodó je l
lem zője.

E zért a pedagógiának múlt századi m agyar művelőit semmikép 
sem fogjuk lelkícsinyelní, kivált ha számba vesszük emberi erényei
ket, nemes önzetlen törekvéseiket is, m elyeknek jutalm a csak a biz
ta tó  rem ény érzelm e volt. Kétségkívül becses úttörő m unkát végeztek, 
csiszolták a tudom ányos nyelvet, m egalkották a pedagógiai term i
nológiát, előre lend íte tték  a nevelői közgondolkodást és előkészí
te tték  a ta la jt a nemzeti, állam polgári és szociális nevelés, a cé l
szerűbb pedagógiai m ódszerek és a filozofikus elvszerű gondolkodás 
szám ára. Ezzel pedig m egtették azt a kötelességüket, m elyet koruk 
rá ju k  ró tt. K evesebbet szónokoltak, de annál többet cselekedtek. 
V ajha mi is követnők péld á ju k a t és életünk végső határán  ép oly 
nyugodt lélekkel a nagy felelősség tudatával tehetoök le a tollat, 
m int a derék és m unkás, honszeretettől á tha to tt írok egyik legjeles- 
bike F e jé r G yörgy e szavakban: ,,Lássák már utódaink, ha védetleniil 
vesztegettük-e  el drága örökünket s ha méltók vagyunk-e örök 
átokra?“

107

A nősülendő tanító helyzete.
Lapunk m últ évi októberi szám ában e valóban ,,kissé kényes“ 

kérdésrő l értekezik D roppa Ilona tanító testvérünk. R itka tollforgatö 
készséggel és ügyességgel tá rg y a lja  a tém át. V ártuk a hozzá
szólást, de eddig nem aka’dt, aki e „kényes kérdéssel" foglalkoznék. 
M iért?  A nnyira  szíven ta lá ltak  cikkíró éles kifejezései, vagy egy
á lta láb an  nem is kérdés m ár e tém a közöttünk?

Cikkíró nap irendre hozta a tém át, hát foglalkozzunk vele. Ne 
gondolja azonban, hogy elvileg szem ben ta lá l nézeteivel, sőt á llít
hatom , hogy ez a kényes kérdés nem is olyan pici, tűvel piszkálható



108

,,szá lk a“ karunk testében, mint ahogy cikkíró irja , hanem  hatalm as 
tövis, m elynek környékén sokszor aggasztó tályog keletkezik. Ezt 
a tövist egy kis tűvel kipiszkálni — 1 m int a kis A ncsa kezéből a szá l
kát —  nem lehet, m ert m élyen benn ül a testben és a hegyén egy 
horog ta r tja  szilárdan. E ltávolítani csak alapos m űtéttel, körültekintő, 
gondos gyógyítással lehetne csak. Épen azért —■ bár nem vonom 
kétségbe cikkíró te ljes jóhiszem űségét — nem is ta rtom  helyénvaló
nak, hogy e helyen piszkálgassuk azt a tövist, m ert félő, hogy o lvas
ván, sokan igen fá jdalm asan  szisszennek fel az apró tűszurkálás 
nyom án. Félő az is, hogy az ilyen apró  tűszurkálás sok-sok tan ító 
családban  m egbontja az egyébként boldog családi harm óniát!

Cikkíró soraiból kisír a fájó, rideg szem rehányás kem ény hang
neme, anélkül, hogy tüzetes vizsgálat tárgyává tenné a tanító  „rangon 
alu li házasságának“ okait, elfeledve, vagy nem lá tja , hogy ezek az 
okok a legtöbb esetben a tanítón kívül állanak.

V izsgáljuk csak meg ezeket az okokat. Evégből tekintsünk bele 
a tan ító  háborús krónikájába s keressük meg a tanító t, úgy a háború 
ala tt, m int egyéb katonai életében, m int tá rsadalm i egyént. Aki fi
gyelte őt, az igenis m egállap íthatta , hogy a katonatan ító t személye, 
m odora, fellépése, szellem essége stb. stb. igenis predesztiná lja  arra, 
hogy igazi, a szó szoros értelm ében vett u ritársaságban  és urícsalá- 
dokban szivesen. lá to tt vendég, de tényező is lehessen.

Az egyik vidéki gócpontban a háború a la tt egyik tarta lékos tiszti 
iskola táncm ulatságot rendezett. M ondani sem kell, hogy a mintegy 
250 önkéntes között az uritá rsadalom nak  m inden rétege bőven kép 
viselve volt, de hihető az is ugyebár, hogy a m ulatságon csak az il
lető város szine-java, úgymint m agasrangú katonatisztek  és a város 
előkelő családjai, leányai jelenhettek  csak meg. U gyebár alig hihető, 
hogy ennek a fényes társaságnak főrendezője, legdédelgetettebb fia
talem ber kedvence egy szerény falusi tanító  volt?

Más esetben egy ilyen hasonló társaságban  egy törzstiszt leánya 
le tt fülig szerelm es egy gyerraekarcú tanító-hadnagyba. A szép sze
mek ostrom át szegény k a rtá rs  ki nem kerülhette*. Szívesen lá to tt 
vendége le tt a családnak  s benső viszony fejlődött ki a fiatalok között. 
Egy napon aztán  pisztoly durranása  verte fel a város nyugalm át. 
A  leány le tt öngyilkossá, am ikor m egtudta, hogy im ádottja  csak 
tanító. (?)

Más. Egy másik városban az egyik tanítóönkéntes egy nagy- 
kereskedő nagym üveltségű, csinos leányával esett kom oly szerelem be, 
Bcldcgok voltak. Szívszorongva lesték-várták  az édes p illanatot, 
am ikor m ajd  a csendes kis faluban m egrakhatják  fészkükét.

E ljö tt az első lépés a cél felé: a leánykérés, A  leány szülei nem 
m ondtak nemet, de kikötötték, hogy a jelölt ténylegesese magát. 
A  völegényjclölt nem tudo tt megválni hivatásától, nem tud ta  fel
cserélni K risztus keresz tjé t az uniformis sokat Ígérő ragyogásával. 
A  nóta vége az lett, hogy szegény V alika zárdába vonult. Szülei 
elhunyta u tán  tetem es vagyonát a zá rd á ra  íra tta . Úgy tudom, még 
most is ott álm odik eljövendő boldogságáról.

Még egy másik esetet is figyeljünk meg. A  főszereplő persze itt
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is tanító . M int zászlós ism erkedett meg egy angyali szépséggel, aki 
hazai iskolák elvégzése u tán  ném etországi nevelőintézetben is ta 
nult. A p ja  nyugalm azott százados volt, de egyben jóm enetelű nagy
vendéglő, kávéház és bérpalo ta  tu lajdonosa is. A  fiúnak nagy kedve 
volt a katonai pá lyára . T énylegesíttetni ak a rta  m agát. Nem sikerült. 
A  leány  ennek dacára  szívesen követte volna őt bárhová. Szegény 
kartá i s szétfoszlo tt álm ai után  mégis kénytelen volt szerelm éről is 
lem ondani. M iért? A zért, m ert a komoly megfontolás és meggondolás 
kész te tte  rá, m ikor belátta , hogy szíve szerelm e A lízkájával, aki ab 
ban nőtt fel, hogy kom orna öltöztesse, fodrásznő fésülje, aki egy 
kávét megfőzni, egy ré testész tá t k inyújtani nem tudott, az ő szerény 
tanítói viszonyai között nem boldogulhat.

Regénybe illő epizódok ezek a tanítói sorsból. Igaz történetek, 
m elyeknek tanító-hősei még ma is élnek. Nem tudom, tán  e sorokat 
is olvassák épen, vagy ta lán  épen rangon alul kötött házasságok 
boldog, avagy boldogtalan  alanyai. Nem tudom. A zt azonban m indenki 
lá th a tja , hogy ha rangon alul nősültek, nem egészen ők voltak annak 
okai.

A  tan ító  rangon, alu li házasságának legtöbb esetben a tanító  
m ostoha gazdasági helyzete, falusi és tanyai szám űzetése nyomán a 
tá rsada lom  elő ítélete a legfőbb indító oka. Nem; lehet ezen csodál
kozni. Hogyan is ad h a tn á  egy érdem es uricsalád  félte tt leányát tan í
tóhoz, az „urak között az u to lsó“-hoz nőül, ha még olyan jóm odorú 
is az. ! i

Mit is csinálnátok ti m ost Valika, A lizka és te névtelen m ár
tírja  a tan ító-sorsnak , ha P iripócs vagy Pócspirit 80—90 értékegysé
ges világában selym es u jjacskátokkal kellene fejegetni, vakargatni 
a R iska tehenet, vagy ha gyenge karotokkal ganajozni kellene az 
istálló t, ha babalábacskátoknak  térdigérő sárban kellene a sertések, 
libák, kacsák  és tyúkok között gázolnia és ha gerinces férjetek  nem 
tudna a selyem fiúság karja iba  dőlni?! Csak a legalacsonyabb 
sorból érdem el a mi helyzetünk ma éle ttársa t, ahol nincsenek sely
mes kacsók, m anikűrözött körm öcskék. Ez a mi m artirsorsunk, m ely
nek álm aiból csak a jövö század regénye hozhat kivezető u takat.

De igen gyakran  ugyanilyen elő ítélettel vannak nem  egyszer 
eltelve irányunkban  a társadalom  alsóbb rétegei is, különösen azok, 
akik m űveltségűket m utató és hüvelykujjaik  között m orzsolják.

Egy közism ert, egyszerű iparosról tudjuk, hogy leányát csak 
úgy ad ta  egy tanítóhoz, hogy az illető beállo tt apósa üzemébe. T u 
dok esetet, am ikor egy kisgazda kikötötte, hogy vőjelö ltje 8 évi 
tan ítóskodás u tán  lép jen  á t a jegyzői pályára .

M indezek m egtörténtek és m egtörténnek jónevelésű tanító ifjak- 
kal, m it csináljanak  azok a „neveletlenek“ akiket cikkíró em lít?

Cikkíró nagyon ideális színekkel ecseteli azt a kívánatos és 
üdvös eszm ét, hogy a tan ító  felesége ne csak eszm etársa, de m unka
tá rsa  is legyen férjének  iskolánkívüli hivatásában. Gyönyörű, szép 
eszm e. B ár csak o tt ta rtanánk , hogy feleségeink annyira szabadok 
lehetnének  a gyerm eknevelés, h áz ta rtás  és gyerm ektan ítta tás fárasztó,
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tengernyi szellemi és anyagi gondjaitól, hogy anyai, hitvesi és ház
ta rtá s i hivatásuk m elle tt még egy ilyen másik, fontos elhivatásnak 
is m egfelelhetnének! Hogy ilyen m erészet kivánjunk a tanító  fele
ségétől, ahhoz legalább is az kellene, hogy m inden tan ítónak  oklevele 
pecsétjeként a tanítóképzők kapu jában  m ind járt egy-egy eleven, ok
leveles tan ítónőt is tennének feleségül tarsolyába.

K önnyen m egvalósítható ez ott, ahol egy-egy tan ítópár a IX — 
V III. fizetési osztályú dupla fizetése megengedi háztartásvezetőnök, 
szakácsnők ta rtá sá t, ott azonban aligha, ahol az okleveles feleség 
oklevele u tán  fizetést nem kap. De tegyük fel, hogy ju tna erre ideje. 
K érdem , m elyik á llásban  levő tanítónő volna h ajlandó  feláldozni 
gondtalan, kényelm es, nyugodt életét, otthagyni néhány éves tanítói 
á llásá t csak azárt, hogy egy ezer nyom orúsággal küzdő értékegységes 
tan ítónak  lehessen a felesége? N oshát ez eszme is megbukott, m eg
h a lt va júdása  korában, m ert ilyen elhivatás betöltésére egyedül csak 
m űködő, vagy m űködött tanítónő-hitvesek lehetnének hivatva, m ert 
m aga az oklevél, vagy bárm ely  más iskolázottság gyakorlat nélkül 
előadói tevékenységre — különösen a falú népe elő tt — nem képesít, 
m ert tudnunk kell azt, hogy ahhoz, hogy valaki a nép eredményes  
e lőadója  lehessen nem csak nagy iskolázottság, de különös istenadta  
képesség és nagy gyakorlat is kell.

Nagy álta lánosságban  ezeket kelle tt érintenem  a lényeget ille 
tőleg. M ost nézzük még meg közelebbről a nősülendő falusi tanító 
helyzetét, de olyan szemszögből, m elytől eltérő esetet legfeljebb csak 
szabályerősítő  kivételként talá lhatunk .

Lehetne m ondani, m int gyerm ek-ifjú kerül ki a tanítóképző p a d 
jaiból — sokszor — Isten háta  mögé. A szerelem  és a csa ládalap ítás 
ösztöne igen sokszor még csak nem is dereng szívében, am ikor fiatal 
vá lla ira  veszi elh ivatása nagy és nehéz glóbuszát. Lelkében a fiatalos 
m unkakészség tűzei lángol, tele ideálizm ussal kezdi apostoli kü lde
tését.

Idegőrlő m unkája közben egy-egy kis nemes szórakozás után, 
tá rsaság  után is vágv szomjazó lelke. Keresi azt a kört, ahol édes 
percekkel frissíthetné fel fá rad t idegeit, üdítő  levegővel szíhatná 
te le  foghagym aszagtól te líte tt tüdejét. íme, első keresése közben érik 
életének első tüszúrásai. —  Szegényke, paraszti, kisiparos vagy h a 
sonló alacs sorból em elkedett fel — szorgalm as tanulásával, 
szülei nagy áldozatával — a néptanítók  sorába (m ert hát ki más 
tan ítta tn á  ma gyerm ekét tanítónak?!) így éri aztán  az a kegyetlen 
m egalázás, hegy a tisztelendő úr és csa lád ja  nem is áll vele szóba (?). 
A  jegyző meg kisisten ahhoz, hogy egy fiatal tan ító t társaságába fo
gadjon (?), hiszen az ő társasága  csak a szolgabírónál kezdődik! A 
többi notabilítást ne is em lítsük. (Kissé túloz. — Szerk.)

Mi m arad  még h á tra?  K eserű csalódással lelkében keresi tá rsa 
ságát a szélrózsa m inden irányában. Szerencsés, ha a közelben ta lá l 
egy megértő kartá rsa t, akinek társaságában  fe lta lá lja  m agát. Sok
bizony napi já rásny ira  sem akad  ilyenre, m ert ha közelben volna 
is egy-egy falú, ahol érdem es kollégákat ta lá lhatna , azok rendszerin t 
m ás hitfelekezetűek, akik nem szívesen lá tják  őt, az eretneket. (?)
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Uri m ulatságnak, zsúrnak stb.-nek, ahol ism eretségre tehetne szert, 
h íré t sem hallja .

M ár most mit csinálsz te szegény ,.neveletlen“ testvérünk? Mi 
m arad  hát még szám odra e világon, am iben még öröm et ta lá lh a t ifjúi 
szíved? Előveszed —  ügye — m indazt a sok gyönyörűséget, amit d iák
korodban tá rtak  eléd. Beletem etkezel könyveidbe, rajzolsz, festesz, 
m uzsikálsz, sportolsz, képzed m agadat. Em berré, egész em berré. 
O lyanná, am ilyenek nincsenek sokan azok között a gőgösek között 
sem, akik nem fogadtak be társaságukba születési rangod, korod s 
tá rsada lm i állásod  m iatt.

Később aztán  nyílik m ajd  néha alkalom , hogy te, a ,.neveletlen“, 
az urak  u to lsó ja  is ragyogtathasd  képességeidet, jó tu lajdonságaidat 
és felkészültségedet. Ilyenkor kapsz egy-egy kis vállveregetést, mint 
valam i szófogadó jó gyerm ek. Vigyázz, vigyázz! Ha többször vagy 
állandóan  m ered aztán  ragyogtatni m agadat, vagy ha rangodat, tá rsa 
dalm i á llásoda t m eghaladó képességeket m ersz produkálni, akkor 
közel jársz m egsem m isülésedhez! Üldözőbe vesznek, ha — csak egy 
egy fél fe jje l is — felül m ersz em elkedni lenézőid fölé.

De nézzük tovább! E lérkezik az idő, am ikor elhagyatottságában 
m egűnja gyötrelm es legényéletét. Nősülne, de kit vegyen el?

Legszerencsésebbnek m ondható ta lán  akkor, ha egy megértő k a r
tá rsa  leányával dobbanhat össze szíve, m ert azzal — ha m ást nem — 
m egkaphatja  egy ism erős lelkivilágnak m inden egyszerűségét, igény
telenségét, szerénységét, önfeláldozókészségét, lelki gazdagságát és 
lelki m űveltségét, m inden kincsét.

H at aki ilyenre nem ta lá l?  Sokszor előbbi lenézöi édesgetik ta lán  
—  csak azért — , hogy nyakába varrják  házuk rem énytelenül fony- 
nyadó virágát, akit addig nem sikerü lt a család nagy igényeinek meg
felelő ta la jb a  p lántáln i, ilyenkor aztán  vagy van önérzet, vagy nincs. 
H a van, akkor jön a többi eshetőség.

Ha m ár sehol nem ta lá l megfelelő társaságot, hát valakivel csak 
kell társalognia. Örökké csak nem m aradhat kuka, még Pócspiriten 
sem! A kad  m ajd  egy jobb kisiparos-, szatócs-, kisgazda-, kosztadó
család , ahol végre felta lá lja , otthon érzi m agát a nagy világ idegen- 
ségében és ridegségében. O tt végre m egtalálja  s beleéli m agát a rég 
vágyott és k erese tt szeretet őszinte melegségébe. Hiszen U ram fia neki 
is csak joga van a m egértő szeretethez, mint más millió em ber
társának ! M egtörténik a rangon aluli nősülés. Ne irigyelje senki bol
dogságát, ha végre boldog tud lenni, mint ahogy segíteni sem segít 
r a jta  senki, ha boldogtalanság szakad ezzel nyakába. — Más az, 
am ikor ez a szerencsétlen  tan ító-ifjú  hiába keresi a vágyott szere te tet 
és addig keresi, míg a keresés közben elbukik.

N époktatásügyünk csak akkor veszít házasságával, ha vele' a 
m agyar tan ító  tradicionális m unkakészségéből, önzetlenségéből, ön
feláldozó készségéből és igénytelenségéből veszít.

T alán, ta lán  épen a m agyar tanítói kar régi igénytelensége, sze
rénysége, szívében a lem ondással, m eghunyászkodással, a lázatosság
gal hozott ezer á ldást és szerencsét erre az úgyis szerencsétlen nem 
zetre. T alán  épen e tu lajdonságai azok, melyek m iatt a társadalom
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rossz elő íté le tte l viseltetik irán ta , de m elyek ta lán  még sok szeren
csével és á ldással koszorúzzák meg édes hazánkat, egyházunkat egy
arán t.

Ez a tanító martirsorsa, mit ő —  mégha még oly ,,neveletlen“ 
vagy jól nevelt is, csak hordoz nagy türelemmel„ de nem okoz és 
am elyen csak o társadalom mentálitásának gyökeres átalakulása vál
toztathat, de apró, serkentő  tűszúrások nem.

Reichel Lajos.

Jézus születése.
A  szem élyes istenhit a 6— 7 éves gyerm ekkor hite. (Lásd az isteni 

gondviselés a term észetben.) M ondhatnám : személyes hite ez a gyer
m eknek. Ennek a naiv hitnek fo ly tatása a Jézuskahit. Van-e felnőtt, 
akinek ne volna him poros emléke e hit m egnyilatkozásaiból, em lé
keiből? . . , Ezt a h ite t se szülők, se tanítók, se va llástanárok  nem tud
ják  ,,átm enten i“ a felnőtt korra. Pedig okos vezetéssel a m aga idején  
á t lehetne alak ítan i a jézusi hitet. I t t  az eredendő h ibája á lkeresztény
ségünknek, nem Jézus-hívők, csak Jézus nevét viselők vagyunk. M i
lyen más Jézus az, ak íiő l neki tan ítanak  a vallásórákon, tan tá rg y 
képen! Komoly, örök bölcsességeket szóló, rendkívüli hűvös m agas
ságokban ülő, hozzáférhetetlen  istenfiút lá t a Jézusban, — m ár nem 
is Jézuskát, sem kis Jézust, -— aki hideg, elérhetetlen , érthetetlen , 
nem  gyermeki, hanem  eszményi, megváltó, bűnöktől szabadító, halált- 
legyőző fejedelem , „aki Isten  jobbján ü l“, nem az ő leikébe bep lán 
tálva. M ilyen más volt az a Jézuska, akiről álm odott, aki neki a ka
rácsonyi örömöt hozta; megfogható, kortársa, olyan naiv, am ilyen ö 
volt. A ki játszani, szeretni tud, gyerek is lesz vele együtt.

Ennek a Jézuskának  kellene nőni a gyerm ekkel, vele ifjúvá ser
dülnie; akkor m egértené, m egszeretné, e lvá lasz thatatlanu l eggyé len 
nének, vezetője lenne, aki átsegítené a pubertás v iharain; vele nőne 
férfiúvá s lenne kísérője egy é le ten  át; vele öregedne meg, tekintene 
vissza bölcsességgel eltűnt idő borús és derűs m últjára , m int a le
nyugvó nap sugarából élő viruló földre, s m egelégedetten m ondaná 
az őt vezető Jézusnak : Te voltál utam, igazságom, életem, teá lta lad  
lettem  az, ami vagyok, te  nyú jtod  nekem a halál álta l a mennyei ju 
ta lm at osztályrészem ül!

Ebből az egyedül helyes felfogásból következik, hegy Jézus szü
letése tö rténetét csak egyféleképen kell tanítani, naivan, egyszerűen, 
gyerm eki nyelven, eltérve a nagyoknak való nehéz bibliai nyelvtől, 
hogy érezzék ki a nagy szeretetet, amivel Isten lehajo lt hozzánk s 
Jézus á ldozat le tt érettünk.

A  T anterv  szerint „a bibliai történetek  tan ítása  az első o sztály 
ban karácsony előtt két héttel, Jézus születésének tan ításával veszi 
k ezd e té t“. Ez tehát az első bibliai tö rténet az első osztályban. (T an
terv 5. lap.)
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A) V á z l a t .

1. Előkészítés. 1. Kapcsolat.  A nnak a m ajd  három  hónapi idő
nek vallásiam  anyagához kapcsolódon, m elynél a Tanterv  és az U ta 
sítás nem  beszél, m elyet a legtöbb iskola im ádságok betanításával, 
Istenről szóló beszélgetéssel tölt el, pedig ilyen hosszú idő a la tt le 
hetne a gyerm ek szem élyes istenhitét a szerető A tya fogalm ává fino
m ítani, aki vele van, elkíséri a gyerm eket az iskolába, az utcán, a 
tem plom ba, az erdőbe, mezőre, vele játszik az udvaron, együtt alszik 
el karja iban , vele já r az álmok tündérbirodalm ában, vele ébred életre, 
akihez egy az im ádsága: „Legyünk együtt ke tten !“ E rre1 m utató ,,az 
isteni gondviselés a term észetben“ című tanítás.

Ehhez a m eghitt képhez kapcsolódik Jézus születése.
2. Á thajlás  a tételre. A  szerető m ennyei A tyáról beszélgettetek, 

de tud já tok-e , van őneki egyszülött fia is, a Jézuska. O tt lakik a 
m ennyországban.

'3. A z  érdeklődés felkeltése. Ki ha llo tt m ár valam it a Jézu sk á
ró l?  E lőkerü lnek  a tavalyi karácsonyi em lékek tarka, színes emlékei, 
naivitástól csillogó eleven képeket m ondanak el a karácsonyukról, 
m egem lítik a családban  lévő Jézus-képet, szobrát, templomi képét.

4. Hangulatkeltés a Jézuska  iránt. A  m ultkorában mit írta tok  
hozzá? — Levelet. —  Mit kérte tek  a Jézuskátó l?  (Elősorolják.) M á
sok is várják , apa, anya. V árják  a szegények is. — A betegek. —- 
T inéktek  e lkü ld i a karácsonyfával m indazt, amit vártok boldogan. 
M ilyen öröm a karácsony a családban! H át régen! A kkor is várták  
a Jézuskát. De nem a fá já t, nem ajándékait. Mit hát?  — kérdezhe ti
tek. Őt magát. Hogy szálljon  le  a földre. Legyen köztünk. M iért? 
—  Ú jra  kérdezhetitek . M ert nem szerették  egym ást az emberek. M eg
ölték egym ást, haragud tak  egym ásra. M ilyen szomorúság élhetett e 
földön! M iért im ádkozhattak  az em berek? K üldjön Isten  valakit. — 
Igen. A ki elvigye a szom orúságokat. Mit csinálna akkor az a valaki, 
aki lejönne a fö ldre? T an ítaná  az em bereket. Szeressétek egymást. 
Legyen itt az Istennek országa. —  Az! Ki lehetett ez a valaki? Ez a 
nagy a ján d ék ?  —  A Jézuska, Istennek fia.

5. Célkitűzés. M egszületik a Jézuska. Elmondom, hogyan tö r
tén t ez.

II. T á r g y a l á s .  Elmondom  a Jézuska születését naivan, egy
szerűen, e le jé tő l végig.

A z elm ondott tö rténe te t nem osztom részekre, bár nem egy órai 
anyag, hanem  a gyerm ek ak tiv itását belevonva, vezetem  a tárgyalást, 
a beleélő fan táz iá t foglalkoztatom , így akarom  a karácsonyi hangulat 
felidézésével az érzelm eket nem esíteni, m élyíteni, a Jézuská t a gyer
mek m ellé állítani, h isz’ az is gyerm ek; vele elindítani egy életre.

A  tárgyalás főbb pontja i: 1. Isten  örömet, ajándéko t ta rtogat a 
szom orú em bereknek. 2. József és M ária az úton. 3. A  kis Jézuska 
m egszületik. 4. Az Úr angyala a pásztorok között. 5. A  m ennyei se 
regek éneke. 6. A  pásztorok a Jézuskánál.

III. B e g y a k o r l á s .  1. A  Jézuska eljön mihozzánk is. 2. M i
kor já r velem  egy úton? 3. Tanulság, a) K risztus U runknak á ld o tt
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születésén (135. 1— 2.) b) Im a: Tedd hajlékoddá szívemet (131. 11.)., 
c) Szentírási idézet: Úgy szerette  Isten  . . . (János ev. 3, 16.)

B) A  t a n í t á s .

1. E l ő k é s z í t é s .  1. Kapcsolat.  Kiről szoktunk m ajd m inden
nap beszélgetni? —. Istenről, — Kinek ism ertétek  meg? — Szerető 
A tyának . — A ki m inden reggelre? — Felhozza a napot. — Mi nő- 
szavára a földből? — K enyérnek való. —  Az is. — M inden, am ire 
szükségünk van. —  A k erte t mivel rak ja  tele? — Gyümölccsel. —  Az 
e rdő t?  — M adárra l, á lla tta l. — Csak m irólunk gondoskodik? —  Á l
latokról, növényekről. —  M ije azoknak is? — Édesatyjuk. — Igen.
•—j Csak ennivalóról gondoskodik? — Nemcsak. Ha beteg voltam , ő 
gyógyított meg. —  Míg a lu d tá l?  —  Álm ot hozott a szememre. — A zt 
is. —- Meg szép álm okat. —< A ttól hogyan ébred tél?  — Nevetve. - 
Ide az iskolába is e lk ísért?  — El, — Az utcán? — M ögöttem megy, 
ha a tülsó o ldalra  általm egyek. — F erit?  (Em lekeztetés egy tö rtén e t
kére.) V isszatarto tta  a pa tak  p a rtján  a vízbeeséstől. — H a játszol?
— O tt is velem van. —  Ha rossz já ték ra  gondolsz? — A zt sügja: Ne 
tedd! — Ő mindig veletek volt. Hogyan érzed m agad mindig, ha 
Isten re  gondolsz? — K etten  vagyunk együtt. —  M egfogja a kezemet.

2. Á thajlítús a történetre. V elünk van a jó Isten, de hol lakik?
—  Az égben. — M agában lakhatík? — V annak angyalkái. — Igazatok 
van. Azok az ő szolgái. Egy kis fiacskája is van neki, szernefénye, 
egyetlenje, egyszülöttje. —  Igen, a Jézuska! — k iá ltja  el m agát va
lam elyik, aki hallo tt róla. Vele lakik. — Mit csinálhat ott fenn, mint 
afféle gyerm ek? —  Játsz ik . — A zt is. Le is kukucskálhat a földre. 
T iteket is lá t?  — Igen. —  Régen is lenézegethetett. (Ez a naiv szemé- 
lyesítés nem  von le a Jézus szimbolikus alak jából semmit. Nem pro- 
ían izá lja  a jézusi hitet.)

3. A z  érdeklődés felkeltése. Ki hallo tt m ár valam it a Jézu sk á
ró l?  — Nekem tavaly  karácsonyfát hozott. — Nekem is! — Nálunk 
ott a képe az ágyunk fölött. —  N álunk a szobra kis állványon áll. 
(Vegyes házasságban élő szülők gyermeke m ondja.) Anyukám  a képe 
elő tt im ádkozik velem. Én most is várom  a Jézuskát. —  M ikor jön 
el? (Találgatások.) H ány nap m úlva? —  Szám láljuk meg! —  H á
nyat alszunk még addig?

4. Hangulatkeltés a Jézuska  iránt. M it írta tok  a m últkor hozzá?
— Levelet. — M it kértél a levélben? (Elm ondja.) Több is elm ondja. 
Csak te várod nehezen a Jézuská t?  —  A pa, anya is. —  Egy didergő 
kis fiú kéregete tt ma tőlem, nyári ruha volt ra jta  . . .  — A zt is várja.
— R uhát hoz neki. — Úgy van. Szegény Laci, m ár hetek óta őrzi az 
ágyat (osztálytárs) . . .  —  Az is v á rja  tőle, hogy meggyógyuljon. —  
Ez a Laci kívánsága is. Ti mit kaptok a Jézuskátó l?  — K arácsony
fát. —  S ra jta ?  — Diót, alm át, cukorkát, csokoládét. — Csak a te 
öröm ed a karácsony? — A nyukáé is. —  Az egész családé. — Mit 
gondoltok, így volt ez régen is? A kkor is vártak  az emberek. De nem 
a karácsonyfát, sem a Jézus a jándéka it . . . Ugye, nem tud já tok?  
Magát a Jézuská t  várták  a földre, mint Isten ajándékát.  — Igen, azt,.
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hogy szálljon lo a földre. Éljen az emberek közt. Miért? — Ugye, 
megint kérdezitek? —, Mert rosszak voltak az emberek. Úgy éltek, 
mint mikor ti rosszalkodtok. —  Nem szerették egymást az emberek.

Bizony nem szerették! Ha haragudtak egymásra, hát megölték egy
mást. Öröm ilyen emberek közt? — Szomorúság. — Szomorú is volt 
a föld. Kiért im ádkozhattak az emberek? —  Küldjön valakit Isten a 
földre. —  Aki elvegye a szomorúságot, a haragot. Kicserélje az em
berek szívét. Ott ne lakjék a harag, bánat. —  Igen, igen! Hanem? —  
A szeretet. De jól eltaláltad! Tanítsa az embereket valaki . . . szeretni. 
Ki vállalkozhatott volna erre valaki más ..  . mint a kis Jézus. — Igen, 
az Isten fia.

5. Célkitűzés. S az Isten? — Meghallgatja az emberek kérését.. 
— Megszületik a kis Jézus. E lmondani ezt nektek.

II. Tárgyalás. Elmondom a Jézuska  születését naivan, egyszerűen, 
elejétől végig.

1. Isten örömet,, a jándékot tartogat a szomorú embereknek. Volt 
akkor karácsonytá ján  örömük az embereknek? — Nem. —  Csak 
néztek fel az égre: Istenkém küldj valakit, aki örömöt hoz le a 
mennyországból! A  sok imádság felszállt a mennyországba? — Fel, 
hallgatta  a jó Isten. — Igen, ,.imádság a lélek szárnya, felvíszi a 
m ennyországba“ . (Pósa L.) Bizony meghallotta a jó Isten. Hej, a n 
gyalkáim, kis Jézuskám, ki ott kavicsozott a fényes teíjúton csillag
kavicsokkal, de rosszak az emberek!Fáj a szívem, sír a szemem, ha 
lenézek a földre, Senki sem szereti igazán egymást, mindenki csak 
siránkozik, hogy kiiíildjek örömet a földire. — Uram, Isten, szólalt 
meg az egyik angyalka, ne küldj le engemet! Én nem tudnék rosszak 
közt élni! — Rám se gondolj, jó Atyám! Jobb itt élni csöndességben, 
mint ott lenn veszekedésben —  szólalt meg a másik. — Lemenjek —- 
szólt a harm adik  — , úgyis tudom, mi vár rám: keresztfa, szenvedés, 
így mentegetődzött valamennyi. — Lemegyek én, édes Atyám, hagyta 
abba a já tékát a kis Jézuska! Könnybe lábbadt Isten szeme: Te men
nél le, egyetlenem, ki lesz akkor az én fiam! Üres lesz a mennyország. 
M arad j  itt kis fiam! —  Még akkor is lemegyek —  felelt Jézuska — , 
az emberek közé, mert fáj a szívem, hogyan élnek testvéreim. Köz
tük fogok élni, megtanítom őket, hogy szeressék egymást. Eressz le 
örömnek, a jándéknak a földre! — Nem bánom — , szólt az Isten mo
solyogva, —  eredj le, tedd  őket jóvá, vigyél magaddal egy darab 
mennyországot. — Az ám —  szóltak az angyalok — , angyalszárny
nyal nem mehetsz le; még letépnek a rosszak. — Bizony nem — 
szólt közbe az Isten — , valami szegény ember gyereke leszel s ha 
felnősz, szeretetre  tanítod az embereket. —  Látom, épen két szegény  
ember ballag Betlehem  felé. Lekukucsáltak a mennyei ablakokon az 
aranyszélű  felhőkre könyökölve. Csakugyan ott ballagott József, 
m elle tte  ült szam árháton felesége, Mária. F á rad tak  voltak az egész 
napi gyaloglástól. A  császár kívánságára jöttek Betlehembe, szülő- 
falujokba, beiratkozni. Mire beértek a falúba, öreg este lett. Nem 
ta lá ltak  sehol egy üres szobát, egy sarkot, ahol lepihenhetnének . . . 
Végre a falú végén, üres istállóra akadtak. A  jászolhoz kötötte József 
a szamarát, M áriát lefektette az üres jászolba, feje alá széna- és
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szalm atöreket kapar t  össze, ruhájával letakarta, m ajd  ő is lefeküdt 
a szam ár mellé. F á ra d t  embernek édes az álma, elaludtak. A  menny
országból mindent láttak.

3. A  kis Jézu ska  megszületik. Akkor az Isten fia kis babává 
vált. Az Úr angyala Ölébe vette a kicsit, aranyfátyolával betakarta, 
a csöndes csillagvilágos é jszakába kilebbent a mennyország ajta ján . 
Nesztelelnül szállt, szállt lefelé, Betlehem felé. Ezernyi fényes csil
lagok rámosolyogtak a Jézuskára , egy hoszúfarkú csillag ott lebegett 
az istálló felett. Az Úr angyala leszállt az istállóba, a kis babát az 
alvó M ária ölébe tette, azzal eltűnt. A  kis baba feébredt, fázott. 
A  sírásra  Mária is felébredt, boldogsággal ölelte magához első fiát; 
bepólyázta  kötőjébe, ruhájába, amit magáról szedett le. Megnyitotta 
keblét, mohósággal szopott a kis Jézuska, mert ő volt az. M ajd  el- 
szenderültek, ela ludtak; az á llatok forró lehelete melengette őket, 
kíváncsi angyalfejek mosolyogtak rá juk  a mennyországból, meg a 
lyukas istálló falán, nyitva hagyott a jta ján ,

4. A z  Úr angyala a pásztorok között.  Az Úr angyala meg a b e t
lehemi legelők fölött berepült a nyájaik mellett alvó pásztorok közé. 
Útján mennyei világosság támadt, am erre  elment, ragyogott a legelő. 
A  nagy fényességre felébredtek a pásztorok. A zt hitték reggel van, 
egyik-másik fel is ugrott. De amikor előttük lá tták  lebegni az Úr 
angyalát, akit még sohasem láttak, ijedten borultak le a földre; föl 
se mertek  pillantani. Az angyal látta  a pásztorok ijedtségét, szóra 
nyilt az a jaka: Pásztorok, pásztorok ne féljetek! Nagy örömet hirdetek 
nektek, megszületett a ti örömötök, aki megvált benneteket a szomo
rúságtól, az Istennek egyszülött fia, a kis Jézuska, kicsiny Betle
hemben. M enjetek  oda, keressétek meg! A  falú végén, az istállóban 
megtaláljátok; jászolban fekszik, pólyába kötve, mellette alszik az 
édesanyja, Mária! Erre  már bátrabban pillantottak fel a pásztorok. 
De szóra se nyílhatott szájuk, mert amint csodálkoztak nagy sze
mekkel: leszállt a mennyország; szálltak, szálltak, ott lebegtek, égi 
hangon így rebegtek há lada lt  a jó Istennek aranyszárnyú angyalok.

5. A  mennyei seregek éneke. Milyen szépen csendült a csöndes 
éjszakában, fényes legelők fölött a lágy angyali ének. (Énekelve 
m ondom ):

Krisztus urunknak áldott születésén,
M ondjunk angyali dalt megjelenésén.
Mely Betlehemnek mezejében régen 
Zengett eképen:
A  magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek 
És jóakara t mindenféle népnek 
És nemzetségnek!

Elszállt  az ének, velük együtt a magasságban az angyalok. Csil
lagos sötét é jszaka borult ú jra  a tájra, az ácsorgó, csudálkozó, meg
ijedt pásztorokra. Egymásra néztek. Egyiknek a szeme kereste a m á
sikat.



11?

6. A  pásztorok Jézuskánál.  Álom az, vagy igaz? — szólalt meg 
a legbáírabb. Igaz volt az, kedves bátyám, mert hallottam az éneket. 
Most is el tudnám  dalolni. Itt lebegett az Úr angyala, mi! — szólt a 
legöregebb. — Ott, —• mutatott a falu felé, — angyali seregek lebeg
tek s buzgó szívvel énekeltek. De mondott is valamit az Űr angyala.

Igen, igen, —  szólt egy figyelmesebb, hogy menjünk be Beth- 
lehembe, keressük meg Isten egyszülött fiát, a kis Jézust, a jászolban. 
Felkerekedtek  hát mindnyájan, elindultak. Hajnal volt már, mire rá
akadtak . Hajnal volt már, mire ráakad tak  az istállóra. Csillag r a 
gyogott az istálló felett. Bent az istállóban ott feküdt a Jézuska 
any ja  ölében. Ragyogó sugár tündökölt a feje körül. Térdre  estek 
előtte, mintha Isten előtt hajolnának meg. Szót se szóltak, csak le 
borultak: az volt az imádságuk; hullott a könnyük örömükben, az 
volt a boldogságuk. Azután felálltak egyenként . . . Ott hagyták a já n 
dékukat:* a barikát, a gomolyát, a sajtot, türót, kinek mije volt, ki 
mit hozott; a legdrágábbját mind ott felejtette . . . Istennek fia össze- 
mosclygott a pásztorokkal; megértették egymást: ,,Egy-egy mosoly a 
szemükben, a Jézuska  a szívükben.“ (Pósa L.)

7. A  történet tárgyalása. A  történet oly bájos, érintetlen egész, 
hogy vétek volna részekre bontva tanítani. Ehelyett a rra  törekszem, 
hogy a gyermek a történet hangulatába, hangszínébe kerüljön s annak 
megérzése megadja  neki a történet e lmondására való készséget. Elő
ször e lm ondják a történetből azt, ami megfogta a lelkűket, azután a 
tö rténetet közösen tárgyaljuk, bár itt m ajd  töredezetten, darabokban 
áll a történet, azért a történetet megszakítás nélkül tárgyaljuk le s a 
mélyítésre a tanító ra jzá t  is segítségül veszem. Azután következik 
az elmélyítés, a dramatizálás, ének, szentírási idézet.

a) A  gyerm ekek  a történetből elmondják egyszerre hallás után 
a z t , ami le lkűke t megfogta. Nem fontos, hogy melyik részénél kez
denek a történetbe, melyik gondolatot érintik, fő, hogy gondolkodja
nak. Bizonyos, hogy nem kerül a tárgyalás felszínére minden része 
a történetnek, lehet, hogy a re jte ttebb gondolatok árnyékban m arad 
nak. M ajd  előkerülnek a közös tárgyalásnál.) Az elmondott történet 
u tán  elhallgatok, várok. Szemükben látom a boldogságot; hozzájuk is 
betért a kis Jézus. S ez nekem elég. M ajd megszólalok. — Min mo
solyogtok? — Szép volt. — És mi volt a legszebb? — A  Jézuska ott 
fenn úgy játszott, mint mi. — Igen. —  Szép lehetett, amikor felszállt 
az Úr angyala. —• H át mikor a pásztorok meglátták az angyalokat! 
Hogyan mosolyoghatott az Úr angyala a megijedt pásztorokon! A ra 
nyos lehetett a kis Jézus anyja  ölében, körülötte a pásztorok. A  sötét 
éjjel, a világos mező angyalokkal.

b) A  történetet közösen tárgyaljuk. (Az előbb önállóan észrevett 
gondolatokról, érzelmekről számoltak be. Most észrevétlenül irányí
tom a beszélgetést azon szépségek felé, amelyek eddig fedve m a ra d 
tak.) Mi lehetett az égben az Isten és az angyalok között? —  Sze
gény angyalkák ismerték a földet. — Miből gondoljátok? — Bizonyo
san máskor is leküldte Isten őket a földre. —  Le bizony. S mi lett a
vége? __ Az emberek bán thatták  őket. Akkor az angyaloknál jobb
a kis Jézuska. M iért? —  Sok szeretet lakott a szívében. De Isten
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lelkében is. — Miből gondolod? — Hogy annyira szeret bennünket, 
hogy od aad ja  Jézuská t értünk.

—  M ária milyen jó édesanya! Olyan, mint a tied. Milyen a 
tied? —  Mindent rám rakna. Kinek van hamarább téli ruhája?  — 
Nekem, aztán  anyának. És M ária? —  Leszedte magáról a ruhát, 
csakhogy kis fia ne fázzék. — H átM ária?  — Fázhatott. —  Én is azt 
hiszem. De? . . . Nem érezte és nem is mondta. Ilyenek az édes
anyák. E ltűrnek mindent gyermekeikért. Az angyalok énekeltek. Az 
embereknek békességet kívántak. Eddig is békességben éltek az em 
berek? —  Nem, harcban, veszekedésben.

c) A  történetet megszakítás nélkül tárgyalom le s elevenítésül, 
mélyítésül ra jzban  éljük át a történetet. Benne vagyunk a történet 
hangnemében. A  gondolat továbbvitelére egy-egy szót adok b e 
szédükbe.

Rajzhoz fogok, gyerekek! Beszéljetek! Ott a jó Isten. Körülötte 
az angyalok. Ni, kicsi angyal, az meg ott nagy! Ott valaki térdel a 
földön. — Az Jézuska. — Miből gondolod? — Kavicskázik. Nézzétek 
csak a jó Istent! Búsul. Az embereken. M iért? — Rosszak, ölik egy
mást. —  Ott meg Mária és József. — Messziről látszik Betlehem.

Ott a jászol. —  Galambok is. —  A szamár is. —  Ott áll József.
— H át M ária? — Az fekszik a jászolban. Néni látszik.

Ott repül az angyal a mező fölött. Ott a lszanak a pásztorok. A 
juhok is összebújtak. Fáznak. Ni, felébredt egy pásztor! Visszabújt.
—  Mint ti a takaró  alá, ha rosszat álmodtok. — Ott az anyai beszél 
a pásztorokkal. — > Mit akarha t  az angyal? Ni, beszél! Mondd el, mit 
beszél? (Elmondják.)

Ni, kinyilt az ég! Ott a sok angyal. Kezük összetéve. Tekintetük 
az ég felé. Mi is énekeljük el: Krisztus U r u n k n a k . . .  (Felteszem a 
Wangeimann-féle bibliai szemléltető képet, a Jézus születését, rajz 
helyett.) Ni, ott a kis Jézus! Az meg Mária, József. Még ökör is 
van a jászol mellett. Az melengette lehelletéve! Jézust. Térdelnek a 
pásztorok. M ellettük az ajándék. Künn csillagos van. Ott az üstökös,

III. B e g y a k o r l á s .  1. Elmélyítés. Ez történt Betlehemben. 
Karácsonykor. Régen. Azóta minden karácsonykor itt a Jézuska. Hogy 
szerette ö az embereket! Hogyan? — Taníto tta  őket. —- Azt is. Meg 
is halt. — Az is igaz! Te éretted is? —  Igen. —  Én értem is? — 
Igen. —  Mit adnál annak, aki téged a bajból megszabadít? —  Pénzt 
lehetne adni érte?  — Nem. — Se arannyal, se ezüsttel nem lehet meg
fizetni! De azért meg lehet valamivel fizetni. Jézuska  is megfizette. 
Ott hagyta a fényes mennyországot. Szegény lett . . . Az az! Gyalog 
járt. Pedig járhatott volna angyalszárnyon. Meg is verték. Pedig oda- 
fönn hogy féltette mindenki. Te tudnál-e ilyen lenni? Tudnál-e  te 
fél kiflivel kevesebbet enni? S felét? —  A  szegénynek adnám. Á t
adnád  az ülőhelyedet, ha melletted valaki áll? —- Jézuska megtenné. 
Tudnál-e akkor hallgatni, ha beteg anyuka? —> Jézuska megtenné. 
Legyetek ti is Jézuskák otthon! Este kérdezd meg magadtól: H ány
szor voltam ma édesanyám Jézuská ja?

2. Dramatizálás. A  Jézuska  születésével kapcsolatban megcsi
nálja  az osztály Betlehemet. A  leányok kivágják a Betlehem alakjait:
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Máriát, Józsefet, Jézuskát, az istálló berendezését, fát, bokrokat, á l 
latokat, pásztorokat. (Akármelyik papirkereskedésben kapható). A  
tanítói asztal a Betlehem, felrakva rá  az összes tárgyak. A gyermek 
az ideálok világában él. Egy kifordított kabátban pásztornak képzeli 
magát. Bajuszt is festünk neki fekete krétával. Az angyalkák fehér 
kabátot kapnak. A püspöksüveget maguk hajtogatják. A  betleheme - 
sek kezében a bot s kész az illúzió. Jézus születésének dramatizálása 
ott kezdődik a mennyországban. Ott bszélget Isten angyalkáival. Ki
osztjuk a szerepeket, a székemben ül Pista, ő az Isten beszédét 
mondja, Jóska  a Jézuska, stb. Elkezdődik. Leülünk a padban. H all
gatunk, nézünk, érzelmi hullámok vonulnak á t  lelkűnkön, hozzánk is 
beszáll a kedves vendég.

így élik végig a kereszténység legmeghittebb misztériumát, akár 
mint cselekvők, akár  mint hallgatók. Utána piruló arccal mesélik 
el egy-egy sikerült jelenetét a történetnek.

3. Énekvers. Lásd az anyalok énekét.
4. Szentírási idézet: Úgy szerette Isten e világot.

Elefánty Sándor.

A segédtanító és a tekintély.
A z Ev. Népiskola múlt havi számában olvastam P áter  Jenőnek 

egy szomorú, de igaz közleményét. A  kántorválasztások. Sajnos, tö
kéletesen fedi a valóságot. Egy másikat olvastam ugyanott Horváth 
János  kollégától, melynek címe „A kántortanító“ . A  szerkesztőség 
igen helyes megérzéssel tette egymás mellé a két fent említett cik
ket. Ez a két cikk szorosan összefügg. Csak előbb jönne a ,k á n to r -  
választások és u tána  a másik. Az a bizalmaskodó szemtelenség — 
bocsánat, de más a lkalm as szót nem találok — , mellyel az ott emlí
te tt  kurá tor  a tanító ,,u ra k a t“ sorakoztatja, az szüli az olyasfajta  
véleményt, mint Kiss Menyhérté. Nemcsak ezt, de sokhelyütt még azt 
is tapasztaltam, hogy a kurátor vagy egyik-rmásik e lkapatott jómódú 
gazda bizonyos vállveregető leereszkedéssel beszél tanítójával, mintha 
jót tenne, hogy szóba állt vele. Ennek számtalan oka van. Nem 
akarok  tanácsokat osztogatni, ahhoz fiatalnak ta rthatnának  sokan, 
csak azt legyen szabad megemlítenem, hogy én két éve vagyok je
lenlegi falumban. Idejövetelemkor ebben a tekintetben rettenetes á l 
lapotok voltak és ma —  dicsekvés nélkül mondom — éppen az e llen
kezője észlelhető.

A  falu egy felfordított méhkashoz hasonlított, amelynek méhei 
mind az ú. n. , ,nadrágosokat“ csípték, szúrták. Hogy némi sikereket 
értem el, azt onnan gondolom, hogy a tisztviselők m arása még mindig 
tart, csak engem nem harap  m ár a közvélemény. Nem akarom azt 
mondani, hogy mindenki rajong értem, de ma olyan a helyzet, hogy 
a komoly, számottevő része a falunak erősen áll mögöttem, a felelőt
len elem pedig nem mer m ár  felém kapkodni. Semmi más nem kellett, 
csak egy kis tapintat, sok akara t  és erős marok.
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,Ezzel nem csekélységemet akarom például állítani, hanem azt 
szeretném bizonyítani, hogy m a már, hál' Istennek, lehet tekintélye 
még a tanítónak is. És az a legfontosabb, hogy először a maga fa lu já 
ban legyen. Ha a falu népét a maga háta  mögé egy tömegbe tudja  
szedni, akkor már másutt is számottevő kell, hogy legyen, mert tö 
meget képvisel. Aki pedig a tanítót gúnyolni igyekszik, az csak szel
lemi szegénységét á ru lja  el. Azt, hogy fogalma sincs, mi az a nemzet- 
nevelés, hogy mi az a munka, amellyel a tanító a magyar föld méhé- 
ből szakadt em berpalán tákat a nemzetet tartó  pillérekké acélozza. De 
nem erről akar tam  beszélni. Felháborodásom elvitte a toliamat.

Azt akar tam  fejtegetni, hogy milyen keserves és hosszú u tat ke l
lett megtenni a szegény, még ma is kopott és meghúzódó tanítónak, 
amíg az ,,ABC--vadászok“ éppen nem tekintélyes, sőt ta lán  gyűlölt, 
sátoros népségétől elért idáig, ahol ma áll. Bizony, ha valaki meg
próbálná ezt a kínos e lőrehaladást leírni, nem lenne hálátlan  téma. 
És most, amikor már a hegy teteje felé járunk, egyszerre vissza le
szünk lökve sok-sok évnyi úttal. Hogy mit jelent a segédtanítóság 
megteremtése, azt csak mi falusi tanítók tudjuk felfogni teljes egészé
ben, no meg a szívvel-lélekkel velünk érzők. Azt, hogy a szerencsét
len segédtanítót megalázzák és megnehezítik amúgy is göröngyös p á 
lyáját. Nézzük egymásután a két esetet.

Tegyünk fel egy olyan esetet, hogy a fiatal tanítót m egválaszt
ják egy két tanerős iskola segédtanítójává (II. sz. tanítónak). Idővel 
az első tanítói szék megüresedik és az újonnan jövő lenne a II. sz. 
segédtanító. De választanak, vagy meghívnak egy rendes tanítót, aki 
.már állásban volt. Mi lesz most a segédtanítóval? Ismét m arad  „se
gédnek“ ? Vagy a segédtanító lesz az I. számú, a rendes pedig a 
II. számú? Vagy a bizonyos ,,segéd-idő" után talán még majd fel 
is mondhat neki a kupaktanács? Mert akkor jobb lenne talán a ta 
nítóságot iparigazolványhoz kötni. Hát ezeket m ajd  a kibocsátandó 
Utasítás fogja megmagyarázni sok más egyébbel együtt. Csak azt 
nem tudom, hogyan? Tény az, hogy a választásoknál (pláne, ha a 
,,segéd“-idő után lenne a választás) meg kell, hogy alázzák a tanítót. 
A  falusiak pedig már nem azok, akik voltak! Szeretik éreztetni, hogy 
hiszen ők fizetnek (?!) és — szerintük — mi őket szolgáljuk.

A másik eset a következő. Veszem példának a sa já t  helyzetemet. 
Értékegységem 37 van. Ezért levonásom havonta 85 P 84 f. A segéd
tanító fizetése — azt hiszem — 110 P. Tehát kap havonta 25 P kész
pénzt, ami évente 300 P. A  37 q búzáért kap 37X 15 - 555 P-t. Ez 
évi 855 P, Tehát, ha segédtanító lennék, havi fizetésem 71 P lenne. 
A zt hiszem, nem is kell tovább beszélgetnem. Képzeljék el, milyen 
képet vág az a fiatalember, aki elsején megkapja a 25 P fizetését. 
Sír vagy nevet, az mindegy, fő a takarékosság. Nem elég lett meg
takarítva évek óta a szerencsétlen tanítón? Még mindig ra jtunk  aka r
nak takarékoskodni? Miért nem egyezett bele a t. Ház a képviselői 
fizetések leszállításába? Pedig az nem havi 71 P-t tesz ki fejenként, 
ugye? Ja ,  a reprezentáció és miegymás, mondják. Hát ez az, uraim! 
Mi is akarnánk  reprezentálni. Nem nagyon, csak egy nagyon kicsit. 
Hogy az a bizonyos tekintély megmaradhasson. Hogy ne jussunk a
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kabaré  tanítóalakok sorsára. Hogy ne kelljen rongyokban járni, hogy 
mi is járathassunk legalább egy újságot és hébe-hóba mi is vehessünk 
egy könyvet. De a jövő idők segédtanítójának erre nem lesz alkalma. 
Előre is látom szomorú a lak já t (bár rosszul látnám!). Szegény, ko
pott, magábahúzódó, akinek még testi táplálékra  is nagyon szűkén 
telik, hogy telne hát szellemire? Vagy . . . vagy elégedetlen, lázongó 
lélek lesz belőle, aki — mivel mások közé nem mehet —  a falu e lé
gedetlen nagyszájúi között hinti el a  sárkányfogakat . . .  a kocsmában. 
Lesz belőle egy mogorva, magáhozvalókat kerülő, rosszabb esetben 
züllött ember, aki bizalmatlan mindenkivel szemben, mert fél, hogy 
kinevetik. Mire lesz jó? Semmire! Azaz valamire mégis. Arra, hogy 
nevetséges karikatúraalakot szolgáltasson.

Megjelenik a színpadon a ,.tanító ú r “ hosszú pipával —  melyben 
meggyfalevél füstöl — ; csizmában — de nem lakkból, mint Kiss 
M enyhért írja, hanem félretaposott sarkú, rongyos csizmában — , 
amint a falu bölcsei között hinti az igét. Meglátjuk az újságban, mint 
karikatúrá t,  felette a hangzatos cím: ,,A népvezér.“ És akkor meg 
lesz alapozva a sokat emlegetett tekintély. Hát ezen segíteni kellene, 
ugye? És megint azt mondom, hogy már nem fog segíteni rajtunk, 
ha magunk nem segítünk magunkon. Hiszen, ha tudnánk! Én részem 
ről azonnal lemondanék az újonnan megnyitott VII. fizetési osztály 
mennyországáról, ha ezzel megszabadítanám szegény jövendőbeli ko l
légáimat a kínos 2—3 segédesztendőtől, esetleg egy elrontott élettől.

Nem tudok tanácsot adni, de azt tartom, ha már amúgyis nép 
vezérek vagyunk, hát legyünk azok a szó teljes értelmében. De nem 
úgy, amint az írók közül egy-kettő elképzeli. Hanem másként. Igye
kezzünk mindig több hívet szerezni magunknak. Először egyesületek 
életében szerezzünk vezető szerepet. Könnyű dolog a dalárdák, if jú
sági egyletek, népművelési mozgalom vezetését megszerezni. A zután 
jönnek a komolyabb alakulatok, levente-egyesület, kötelező tűzoltóság 
parancsnoksága szinte magától húll az ölünkbe. Örülnek, ha e lfogad
juk. Mi pedig ezekben kezdjük meg a munkát, amellyel tekintélyt, 
.sőt hata lm at is szerezhetünk. Ezekben játszi dolog az ifjúságot, m ajd  
a felnőtteket a magunk befolyása alá állítani. Ez már komoly dolog. 
Még egyszer és nyomatékosan ismétlem, hogy a tömegek képviselete 
m ár  hatalom, tekintély és erős befolyást biztosít a köz minden terén. 
A  tömeget képviselő tanítón, akitől a falu hangulata  függ, nem: lehet 
m ár keresztülnézni, vagy éppen nevetni.

Beju that a tanító könnyen a községi képviselőtestületbe, sőt a 
vármegye életében is szerepet játszhat. Mindez csak az egyén ta lp ra 
esettségén, életrevalóságán és ügyességén múlik.

így lehet a tanítóból —  a népvezérségen keresztül — tekintély.
És valahogy így gondolom lehetségesnek, hogy minden irányban 

kiköszörüljük a csorbákat, amik a zsebünkön és a tekintélyünkön 
estek. Pártay Tivadar.
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Könyvismertetés.
Friedrich M aurer: Der Mensch und seine Ahnen.  Das W erd en  

des Menschen im Lichte der Naturforschung. Verlag Ullstein, Berlin. 
A  származástannak, amely szerint az állatfajok ás az ember évmilliós 
fejlődés ú t ján  egymástól származtak, óriási irodalma van. A  fenti 
mű, a kiváló jénai professzornak munkája, e kérdésről a legújabb 
irodalomnak egyik legkiválóbb terméke. 1928-ban jelent meg s célja 
a szárm azást bizonyító tények feltárása. Oly kitűnő tudós írta a m un
kát, aki 50 év óta az anatómia, az összehasonlító bonctan és a fejlő
déstan problémáival foglalkozik. A  felelet természetesen mindig csak 
egy-egy kor tudományának, kutatásainak állása szerint történhetik, 
mindamellett meg van győződve, hogy a fejlődés- és származás- 
elmélet túlélni fogja a kultúra  egyes korszakait. S tényleg a szárm a
zástant a tények oly hatalm as tömege támogatja, hogy a szerzőnek 
igazat kell adnunk. E hatalm as tömegét a tényeknek, az összehason
lító bonctan, fejlődéstan és paleontológia (elkövesedett állatokról 
szóló tan) rengeteg ad a tá t  tá r ja  fel a mű. A  természettudósok a 
származástanban már nem is kételkednek; nem elmélet ez, de tény. 
Fleischmann (,,Die Descendenztheorie“, Leipzig, 1901) egyedül áll 
azzal a felfogásával, hogy nem fogadja el, mert nem észlelhető. Nem 
fogadja el, de nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az ellenkezőt se 
akar ja  tanítani. Magam kora ifjúságom óta a szárm azástant a tudo
m ány egyik legérdekesebb, gondolkodásra leginkább serkentő oroblé- 
roának tartom s az idevonatkozó irodalmat állandóan figyelemmel 
kísértem pro és kontra. Még 1911-ben írtam is egy szerény munkát 
e cím alatt:  ,-Darwin élete, tana és hatása. —• Nietzsche bölcseleté“, 
amely persze már teljesen elfogyott s örökké büszkeséggel fog e l
tölteni, hogy a szárm azástan világhírű és legkiválóbb tovafejlesztöjé- 
töl, Ernst Raeckeltől egyik híres könyvét 1909-ben, sajátkezű a ján ló 
soraival kaptam  ajándékba. Maurer könyve 359 oldal és 338 képpel 
van illusztrálva, nagyrészt a csatolt 78 táblán, figyelembe veszi a leg
újabb kutatásokat és nézeteket. A  szárm azástan  szilárd alapvetését 
az összehasonlító anatómia és embryológia kiépítése útján nyerte s 
a téren a legtöbbet tettek: Gegenbaur és Ernst Haeckel, különösen 
az utóbbi G asztráa-elm élete  és biogenetik.ai alapelve által. Az első 
azt mondja, hogy amidőn az egyén fejlődése kezdetén a pete oszlás
nak indul, a sejtek először bogyó formában, m ajd  hólyag a lkajában 
(morula, blastula) rendeződnek, míg a blasztula betiiremlése révén 
két sejtréteg áll elő: a gasztrula. Ezen állapotnak törzsfejlődési foka: 
gasztráa  az ürbélü (cölenteráta) állatoknak felel meg. A  másik tö r
vény szerint minden szerv egyéni fejlődése ala tt  megismétli törzs- 
fejlődési fokát, azaz az egyén fejlődése rövid megismétlése a faj fej-- 
lődésének. M aurer Haeckel érdemét itt kiemelni ,,Ehrenpflicht“-nek 
ta r t ja  Haeckellel szemben, mert vannak tudósok, akik ezen tanok je
lentőségét -—, a szárm azástan fenntartása  mellett —  tagadják. Ve
gyük m ár most magát a munkát behatóbban. Az I. fejezet címe: A  
származástan megalapozása. A  származás és fejlődés faktorai kö
zött a letért való küzdelem fontos, de nem egyedülálló tényező.
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Fontos az élő szubsztáncía azon képessége, hogy viszonyba tud lépni 
bizonyos formában a környezettel. A. II. fejezet az állatország fel
osztását tá rgyalja . A  III. fejezet szól a pete első fejlődésfolyamatai
ról és azok törzsfejlődéstani jelentőségéről, tá rgyalja  a sejtnek s a 
petének term észetrajzát,  az osztódás jelenségeit: morula, blasztula. 
A  pete minden fajnál nagyon különböző felépítésű s az osztódás is, 
de a folyamatok lényege mindenütt azonos. A  különbség a faji jelleg 
öröklésének következményei. A  pete tápanyagának (szikanyagának} 
hatása  is érdekes a fejlődés szempontjából s az osztódás formáját be
folyásolja. Gasztrula  mindenütt ta lá lható s leginkább betüremlés ú t 
ján képződik. Különbségek elismert rokon fajoknál is fordulnak elő 
a fejlődési módozatokat stb. illetőleg, tehát ez nemi szól a származás 
ellen, A lényeg az egységes alapterv. A  IV. fejezet tárgya a több
sejtű  gerinctelenek felépítésében az alapterv. E fejezetben a gerinc
telenek kitűnő term észetrajzá t találjuk. A  köpenyegállatok, a tuni- 
káták  helyzete érdekes; nem direkt elődei a gerinceseknek, hanem 
m utatják , hogyan íejlődhettek a gerincesek a gerinctelenekből. Törzs
fejlődéstani szempontból fontos különösen a béllégzetűekhez tartozó 
Balanoglossus, melynek lárvája  a tüskebőrűekre emlékeztet. Az ős- 
puhatestűek, pl. a Chiton lárvája  emlékeztet a férgekre. V. fejezet: 
A  gerincesek felépítésének terve. E rész gazdag fejlődéstani tanu l
mány. A  felépítés a gerinceseknél is azonos, pl. teljesen azonos mó
don történik m indenütt az embryonál a végtagok keletkezése. VI. fe
jezet: Az ember embryonális fejlődése vonatkozásban az alacsonyabb 
gerincesekhez. Az embryo fejlődése az embernél hasonló a többi 
gerincesekéhez. Érdekes e szempontból a véredények és a szív 
íejllődése s különösen fontos a kopoltyűivek és a nyilt kopoltyú- 
részek fellépte minden gerinces embryonál, ami csak rokonsággal 
magyarázható. Részletesen ad ja  elő szerző a bélcsatorna, az agy 
és érzékszervek fejlődését az embernél és állatnál. VIII. fej.: Az 
ember és emlősállatok fejlődése ala tt  fellépő segédszervek: burok, 
amnion, allantois sib. A  placenta (méhlepény) kifejlődése külön
böző, m ert ez attól függ, hogy a pete az uterusba (anyaméh) mily 
módon ágyazórik be. E segédszervek kifejlődése is hasonló ember
nél, emlősnél egyaránt. VIII. rész rendkívül beható fejezet s magá
ban foglalja az összes szervek részletes összehasonlító anatómiáját: 
a gerincesek szervezetéről szól. Kiemelendő a gerinchúr (chorda dor
salis) jelentősége; egységes az izonmrendszernél is az alapterv. H a
sonlóképen a bél, lélegző s vérrendszernél. Fontos a kiválasztó- és 
ivarszervek fejlődése, kialakulása. Az állatkörök egy családot a lkot
nak, amelyek származásuknál fogva összetartoznak. Hasonló a hely
zet, mint a többi szervnél, az idegrendszernél is. A  tobozmirigy 
egy eredeti —  bizonyos fajta  reptiliákon előfordult —  látószerv m a
radványa. A  szőr elrendezése amellett tesz tanúságot, hogy az em 
lősök őse pikkelyekkel volt fedve. Nagy fontossággal bírnak a szár
m azástan  szempontjából az ű. n, csökevény szervek. Az összehason
lító anatómia képezi a tudományos alapot annak megítélésénél, mi 
az ember helyzete az állatvilág keretében. Az ember nagyon sok 
szerve m uta tja , hogy a vízben élő álatokkal rokon pl. a kopoltyú-



nyílások, a fogazata stb. A  IX. fej. szól a belső kiválasztás szervei
ről. Ezek is jellegzetesek s a gerincesek törzsének együvétartozását 
bizonyítják. Ide tartozik a tobozmirigy eredetileg látószerv!), p a jz s 
mirigy, mellékhere stb. Természetes, hogy a fejlődéssorozatból sok 
összekötő kapocs már eltűnt. X. fej.: Öröklés és alkalmazkodás. Az 
embryofejlődés hasonlósága az átöröklés következménye s ez már a 
pete különféleségében is megnyilvánul. Az újabb örökléstani k u ta 
tások nem szólnak a szárm azástan  ellen, így a Mendel-féle nézet 
sem. Weissmann felfogása, amely szerint szerzett tulajdonságok nem 
örökölhetők, ha tározottan  téves. A  külvilághoz való alkalmazkodás 
s a külvilág ingereire való reagálás az élő szubstancia a lap tu la jdon 
sága s e tula jdonság m ár a pete oszlásánál és fejlődésénél is tapasz
talható. Az a lkalm azkodásra  érdekes példák találhatók a kétéltűek- 
nél, XI. fej.: ,,Az ember és az emlős állatok" érdekes fejezet, amely 
a csökevényszerveket is behatóan tárgyalja, ilyen a véredények fe j
lődésénél megtalálható, ilyen a vakbél, féregnyúlvány, szarúhártya 
stb. A  XII. fej. tárgyalja  az embert, viszonyítva az emberformájú 
majmokhoz, amelyek anatómiai szempontból egyben-másban fejlet
tebbek az embernél. A  koponya fejlődése rendkívül érdekes, foko
zatosan kimutatható a koponyaboltozat, az áll és az agyvelő kifej
lődése az embernél. A  beszédcentrum csak az embernél található 
meg, de kifejlődése a gorillától végigkísérhető. Legjobban az o ran 
gután agya hasonlít az emberéhez. Az emberfajták egy egységet 
alkotnak. A  XIII. fej. az ősember ta lá lt  csontmaradványairól szól, 
a XIV. szakasz pedig a paleontológiái maradványokat fejtegeti, az 
élet fellépésétől kezdve (archeopterix =  részben gyik, részben m a
dár; a ló lábának kialakulása stb. itt kerül sorra!). XV.: Az ember 
helyzete az állatvilág sorában. A  származás azon alapon nem tagad 
ható, hogy az azonosság nem áll fenn mindenben. Ez lehetetlen, 
hiszen m ár két testvér is különbözik egymástól. Az embernél más 
emlőshöz hasonlók a pete, a szövetek, az embryo fejlődése. A  m aga
sabb formák nem gondolhatok el az alsóbbak nélkül. E fejezet klasz- 
szikusan foglalja össze az eddig tárgyaltakat: az embernek a gerinc
telenekhez és a gerincesekhez való viszonyát. A  gerinctelenek között 
különösen fontosak a kétoldalú szimmetrikus formák. Sok sugarasan 
felépült állat kétoldalú szimmetrikus lárvából ered. A  mai m ad a 
rak és csúszómászók nem közvetlen ősei az emlősöknek, de közös 
a kiinduló pont. Sok forma kihalt. Sok probléma vár ja  még a meg
oldást, de a származás alapgondolata fenn fog maradni. Az élet 
lényege kétségkívül ismeretlen, de a mi szerény felfogásunk szerint 
többé-kevésbbé —  Pauler Ákos szellemében mondva — minden élet 
s ezért nem valljuk a tisztán mechanikus fejlődést. De erről M aurer 
sem szól. Driesch neovitalista á lláspontjá t se valljuk. Az ő, külön 
életerőt felvevő nézetét a legtöbb természettudós elveti. A  vallást 
pedig a származástan nem érinti, ahogy már Margó Tivadar is meg
győzően fejtegette. Haeckel iránt mi nagy tisztelettel vagyunk, de 
elvetjk atheisztikus, materialisztikus monizmusát s ennek kritikáját 
m ár e lap hasábjain is többször megadtuk. Mi a vallás kérdését 
illetőleg egy másik nagy jénai gondolkodóval tartunk: Euckennel.
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Érdekes dr. Szelényi Ödön felfogása is. Ő, aki egyházunkban a pro 
testáns szellemű filozófia és pedagógia kétségkívül legkiválóbb m ű
velője, azt mondja: ,,Az ember is alsóbbrendű őstől származott, de 
a magasabb szellemi fejlődés csirája csakis ebbe az ősalakba volt 
belehelyezve." A biblia pedig az űjabb theológia szerint csak vallás
erkölcsi ta r ta lm a  szerint értékelendő. A  vallásnak nincs oka tehát 
idegenkednie a származástantól. Koller István.

Vegyes közlemények.
Theológiai konferencia.

A M agyar Királyi Erzsébet-Tudományegyetem Evang. H ittudo
mányi K ara  f. évi április 7-től 10-ig Sopronban theológiai konferenciát 
rendezett, amelyre hivatalosak voltak a lelkészek, felügyelők, vallás
tanárok, segédlelkészek, tanítók és az összes érdeklődő egyháztagok.

A konferenciát 7-én istentisztelettel nyitották meg, melyen a 
szent szolgálatot Zievmann Lajos  kormányfőtanácsos, soproni lelkész 
végezte; ezen dr. Deák János  dékán a megnyitóbeszédet mondotta, 
dr. Kovács Sándor  pedig az Ágostai Hitvallás Apológiájáról é rte
kezett.

8- án D. dr. Pröhle Károly  professzor kezdte meg az előadások 
sorozatát. ,,A szekulárizmus mint világjelenség" volt a tétele. Oly 
csodálatos mélységeket lá tta to tt  a hallgatósággal az illusztris előadó, 
melyekről annak addig még csak sejtelme sem volt. D. dr. Raf f ay  
Sándor  püspök a protestántizmus világhelyzetéről festett megdöb
bentő, de azért sok tekintetben reményt is keltő képet. Lie. dr. 
Karner Károly  az erkölcsi élet válságáról mondott sok megszívlelni 
valót. Ném eth  Károly  esperes pedig a szociális válságról elmélkedett 
elmélyedésre és gondolkodásra késztetve. Este dr. báró Podmaniczky  
Pál vallásos estély keretében ,,A dzsagga misszió" címén tarto tt  é r 
dekfeszítő előadást.

9- én D. dr. Pröhle Károly  korunk válságáról és a theológiáról 
ta r to t t  rendkívül nagyhatású, köztetszést és elismerést kiváltó elő
adást. Dr. Böhm Dezső  leánykollégiumi igazgató, a nevelésről, mint 
világproblémáról beszélt. (Ezt a rendkívül értékes munkát lapunk 
legközelebbi számában közöljük.) —  Dr. Deák János  dékán a Tíz- 
parancsolat szociális jelentőségét fejtegette igen érdekesen és tudo
mányos felkészültséggel. Dr. Geduly Henrik püspök a magyar p ro 
testántizmus helyzetképét m utatta  be igen szemléletesen és este 
dr. Kiss Jenő  ta r to t t  e lőadást nagykoncepciójú beszédben ezen a cí: 
men: ,,Korunk válsága és az egyes ember."

10- én D. dr. Pröhle Károly  folytatta fejtegetéseit korunk válsá
gáról és a theológiáról. A  hallgatóság elbűvölten csüngött ajkain. 
Szinte megismétlődött a lelkekben a pünkösdi csoda. Mélyen meg- 
illetődve, hitében megerősödve, fogadta mindenki a kiváló előadó 
kijelentéseit és igazságait. ,

Mint utolsó előadó Kapi Béla  püspök szerepelt. A  tőle m ár
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megszokott fényes dialektikával tá r ta  fel a szükséges tennivalókat és 
megjelölte egyházunk nagy feladatait a válsággal szemben.

Az előadások után mindig megbeszélések, hozzászólások követ
keztek és ezekből lehetett  azon mély hatásokra következtetni, melye
ket a hallgatóságból kiváltottak.

A  konferenciát imával zárta  be D. Stráner Vilmos  egyet, tanár.
Ez a konferencia hatalm as magvető munkát végzett és csak azt 

sajnáljuk, hogy a tanítóság iskolai lekötöttsége miatt azon részt nem 
vehetett.

A  kartársak figyelmébe!

Ezen a konferencián résztvett Trauschenfels Elza  diakonissza fő
nöknő és dr. Farkas Mária diakonissza fötestvér is. A  velük történt 
megállapodás szerint a ,,Fébé“ Evang. Diakonissza Nőeévlet Klotild - 
ligeten (Pilíscsaba melletti hajlandó, mint eddig a lelkészek, most 
a tanítók számára is lelki elmélyedésre szánt három koníerenciás 
napot rendezni és pedig június hó 28-án, 29-én és 30-án. A  részt- 
venni óhajtó kollégák közöljék ezen szándékukat velem még e hó 
végéig. Háromszori étkezés és szállásért napi 3 P fizetendő. Mivel 
az intézet nem rendelkezik annyi ágyneművel, mint amennyi kellene: 
párnát, lepedőt és takaró t hozni kell. Minél tömegesebb és gyors 
jelentkezésre számít testvértek Krug Lajos.

A  Tanítószövetség húsvéti gyűlése.

Erről nem sokat írhatunk. Már az a körülmény, hogy március hó 
30-án és 31-én, tehát a hónap utolsó két nap ján  zajlott le, okozta, 
Eogy csak kevesen vehettek részt azon. Eredménye a gyűlésnek, mint 
eddig, most is: zéró! Országos egyesületünk azért a lapunk élén ho
zott újabb felterjesztéssel fordult a korm ány és a képviselőház tag 
jaihoz. Lesz-e ennek is valamelyes eredménye, nem tudjuk, de leg
alább megtettük, amit tennünk kötelességünk volt.

Az Országos Szövetség március hó 31-én hozott határozata  érte l
mében április hó 8-án küldöttséget menesztett a kultuszminiszter úr 
elé. A  küldöttséget Pesthy Pál, az egységes pár t  elnöke' vezette, A 
kultuszminiszter előtt Pesthy Pál nemcsak a maga, hanem az egy
séges pár t  nevében is annak a reményének adott  kifejezést, hogy a 
tanítói sérelmeket, különösen a terményfizetésesekét rövidesen meg
szünteti. Rákos István  a sérelmek feltárása után férfias nyiltsággal 
rám utato tt  a rra  is, hogy a költségvetésileg felvett 1,000.000 P a sérel
mek egy csekély részének orvoslására is elenyészően kevés.

A  kultuszminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy a tanítóság, 
melynek munkásságát nagyra értékeli, szívéhez legközelebb áll és 
azért a sérelmek -eltüntetése egész politikájának a tengelye. Tudja, 
hogy a terményfizetéses tanítóság mai helyzete kedvezőtlen, de a t a 
nítóságnak el kell ismernie, hogy annak a bizonyos 1,000.000 P-nek 
felvétele a sérelmek részleges rendezésére akkor, amikor a büdzsé 
az állami élet egész vonalán jelentős csökkentéseket tüntet fel, le 
nem tagadható  eredmény. A  pénzügyminiszter úr a term ényárak
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emelkedésére számít. Itt is várhat a tanítóság enyhülést. Rá kell 
mutatnia a rra  is, hogy a tanítóság a termények egy részét felőrleti 
és természetben használja  fel, ennek tehát alacsonyabb, vagy m aga
sabb ára a felhasználásban szinte közömbös. A  kántori és tanítói ja 
vadalom elválasztása remélhetőleg nemsokára (mindenesetre a gaz
dasági helyzet megjavulásával) keresztülvihető lesz. Kéri a tanítóság 
bizalmát, mert az mindenkor számíthat az ő és az egységes párt  h a t 
hatós támogatására. -—-

H át így állunk! A  terményfizetéses tanító megengedheti m agá
nak azt a luxust, hogy 27’84 pengős búzából eszik kenyeret, míg az 
ország többi boldog polgárai 10— 12 pengős búzát fogyasztanak. Hol 
itt az igazság és a logika?

Valamit tenni kell. A felvilágosítást folytatni kell csüggedetle- 
nül. Ormós Lajos  a költségvetést tárgyaló szervekhez, a bizottság 
tagjaihoz akar fordulni és nemcsak az egységes párt, hanem az összes 
politikai a lakulatok jóindulatát aka r ja  megnyerni ügyünknek s azért 
javasolja, hogy ilyen irányban kezdjünk akciót még a költségvetési 
vita lezajlása  előtt. Mi a magunk részéről hozzájárulunk. Meg kell 
próbálni ezt is. Minden eredménnyel kecsegtető eszközt meg kell 
ragadnunk! Kell valami kedvező fordulatnak bekövetkeznie!

Színfoltok.
,,Intelligens embereknek egyforma az igényük“ mondta képviselő- 

házi beszédében Gaál Gaszton. Valamikor ez természetes volt; ma 
erőteljesen oda kell dörögni.

Vannak ugyan szellemi analfabéták, kik izgatást és lázítást 
látnak Gaál Gaszton eme kijelentésében, de az igazság akkor is 
igazság marad, ha sokaknak nem kényelmes.

A XX. század embere nem azért él, hogy statisztikai a lany  le 
gyen, de hogy küldetésének eleget tegyen. Mindenkire egyformán 
kötelező az élet verejtéke, kell, hogy joga legyen mindenkinek a 
letörlő kendőhöz is.

Az órában a kerekek különfélék. Ki tagadná meg a legkisebbnek 
is fontosságát? V ájjon akad-e  olyan bornirt órásmester, aki csak 
a nagy kerekek o la jozására  fordítana gondot?

*

Vannak egyes emberek, akiket módfelett izgat az, hogy a tan í
tóságban mindinkább izmosodik az önbizalom, kezd törődni önmagá
val, tudását fejleszti.

Nem tetszik, hogy nem áll oda népszínmű-figurának, komolyan 
veszi iskolánkívüli teendőit.

Az ilyen embereknek az emlékezőtehetségükben feltétlenül hiba 
van. Elfelejtik, hogy a tanítónak, míg élnek adósai m aradnak. E lfa 
gyott szívükben a hála rügye. Pedig, akiben nincs meg a hála, az 
nem m ondhatja  m agáénak az élet egyik legszebb címét: a hálás címet.

*



128

Aki a tanítótól sa jná lja  az egész kenyeret, az előmozdítja a 
szellemi pauperizmust.

A  tanító amikor küzd az ő jogos életfeltételéért, általános é r 
dekeknek is jócselekvője.

Ebben a küzdelemben, ha el is aka r ják  gáncsolni, tud ja  jól: ,,az 
igaz embernek nem fájhat a gáncs, mint ahogy örömet sem okoz a 
hízelgés.“ Páter Jenő.

Felhívás!
Szól Papp Józse f  volt soproni ev. tanítóképző-intézett igazgató 

volt növendékeinek. Tudom, kegyelettel emlékeznek meg róla azok, 
akik valamikor lábainál ültek és tőle nyertek inspirációt magasztos 
hivatásuk betöltéséhez. Bőséges lelki utravalóval látta  el a tanítói 
rögös pályára  készülő ifjakat. A  kötelességtudást, a fáradhatatlan  
munkateljesítést, a pályaszeretete t tőle tanu lta  a keze alól kikerült 
tanítónemzedék. Az ő ragyogó pé ldája  szolgált zsinórmértékül t a 
nítványainak, akik szeretettel zárták emlékét sziveikbe és hálájuknak 
bizonyára örömmel adnak kifejezést, ha a r ra  mód és alkalom kí
nálkozik. Papp  Józsefnek mindene a hivatása volt; csak ennek élt 
és ez töltötte be egész gondolatvilágát; ez kötötte le minden percét. 
P ihenésre nem gondolt sohasem, szine rab ja  volt ha tá r t  nem ismerő 
hivatásszeretetének. Boldog családi életet élt, ámbár a gond felhői 
akárhányszor őreá is sötét árnyékot vetettek. Bőséges gyermekáldás
ban volt része. Hogy ez mit jelent oly szerényfizetésü családfenntartó 
háztartásában, azt tanítóembernek bővebben magyarázni igazán szük
ségtelen. Miután más keresete nem lehetett, Papp  József sem gyara
podott anyagiakban, hanem  szegényen halt meg.

Eltemettük ,. .
És aztán  napirendre tértünk felette. Azt hittük, hogy az utolsó 

végtisztesség megadásával leróttuk vele szemben tartozásunkat is . . .
Je lte lenül állott sokáig a sír. Akkor a gondok terhe a la tt  meg

tört özvegy egyszerű emlékkövet állíttatott drága halottjának, de 
nem tud ta  még e szerényméretü költséget sem egészen a magáéból 
előteremteni. Most a türelmetlen hitelező kérlelhetetlenül követeli 
az összeg kiegyenlítését.

Kedves K artársak! Ne nézzük a szegény özvegy vergődését érzé
ketlenül és tétlenül! Legyünk segítségére! Küldjön ki-ki szerkesz
tőségünkbe annyit e célra, amennyit jó lélekkel adni és nélkülözni 
tud. A  beérkezett adományokat lapunkban nyugtatjuk és később az 
özvegynek egy összegben, á tadjuk.

Az adakozások sorát magam 10 pengővel nyitom meg.
Krug Lajos.



Értesítés.
H o g y a n  t a n í t s u k  a  b i b l i a i  t ö r t é n e t e k e t  a z  e v a n g .  n é p i s k o l a  I . —11.  

o s z t á l y á b a n ?  T o l n a i  P á l  és E l e f á n t y  S á n d o r  szerkesztésében vallás- 
taní gyakorlati vezérkönyv most hagyta el a sajtót. Ez a könyv az 
evang. vallásiam tan terv  anyagát dolgozza fel 40 tételben, m ódszere
sen, gyermekfejlődéstani szempontok, a  munkaiskola, a  módszerjavító 
törekvések figyelembe vételével, részletesen, bőséges tá jékoztatót 
a d v a  mindegyik tételnél a tanítónak. Sok-sok gyermekvers (Pósától és 
más költőktől) megzenésítve, zongorakísérettel ellátva szegődik a t a 
nítás szolgálatába. E gyakorlat teremtette könyv első kötete egyedül- 
való a magyar vezérkönyvek között. A  vasárnapi iskolák vezetői r é 
szére nélkülözhetetlen. — M egrendelhető T o l n a i  Pál evang. igaz
gató-tanítónál (Nyíregyháza, Kölcsey-utca 6, sz.). — A  könyv á ra  
6 pengő (A könyv behatóbb ismertetésére a jövő szambán vissza
térünk. — Szerk.)
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