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Szerkesztői üzenetek.
Amidőn kedves munkatársaimnak fáradozásáért e helyről is
meleg köszönetét mondok, nekik áldott, boldog újévet kívánva, ké
rem továbbra is közreműködésüket. Egyben szeretettel felajánljuk
részükre szerény ellenértékűi lapunk 1936. évi munkatársi tisztelet
példányát. Kérem, fogadják szeretettel.
H orusitzkyné Bartel H. Megérkezett. Nyomdaváltozás miatt
korábbi lapzárlat nem tette lehetővé, hogy most hozzam, így majd
februárban. Köszönettel.
H rabovszky Mihály, B ék éscsab a. Köszönöm a megkül
dött munkákat s jelentést. Hálás vagyok, hogy kész vagy minden
ben együtt működni velem s ügyünket lelkesen szolgálod. Leveled
utolsó pontjára nézve csak annyit, hogy majd az idő meghozza a
megoldást itt is.
B érezés L., Bgyt. Jókor jött. Azonnal nyomdába küldtem.
Mi is örülünk a kitüntetésnek. Jókívánságaidat viszonozva, én is
sok áldást és erőt kívánok.

Új köntösben.
Lapunk ezévi első száma új köntösben jelenik meg az olvasó
előtt. Új esztendő küszöbén állunk. Amidőn további munkánkhoz
irányt keresünk, választhatunk-e más szinbólikus jelvényt, mint amit
a lap címlapján talál az olvasó ? Lapunk szelleme eddig is evan
gélikus volt és magyar. Ez marad továbbra is. Vallásos, jellemes,
magyar evangélikus tanítónemzedék nevelése áll előttünk, mint a
jövő útjának vezérlő csillaga. Ezt követeli lapunk múltja, küldetése,
szerepe az evangélikus népoktatásügy terén. Valláserkölcsi és nem
zeti eszme, egyesületi, kari érdek, a körülöttünk hullámzó időszerű
kérdések — egyaránt rányomják bélyegüket sajtónk munkaszervére.
Ez a bélyeg nem lehet homályos, elmosódott, hanem tiszta, üde
színekben kell ragyognia s jelképeznie, hogy élniakaró, munkás tanítói
tábor kíván e sajtószerv hasábjain kérdéseivel foglalkozni, magának
világnézetet, hivatása terén útegyengető tevékenységet kialakítani.
Egy esztendő határkövénél megállva, visszatekintek lapunk —
egyesületünk kebelében befutott — első esztendei pályájára. Fellapo
zom az évfordulón e hasábokon kibocsátott szózat szövegét és
keresem a jövő felé vezető szálakat. Küzdelmeinket előre láttam,
csalódásokra is el voltam készülve. Láttam azt is, hogy lesz vissz
hangja a kiáltó szónak. Kész voltam a csüggedést nem ismerő küz
delemre. Mindezt át kellett élnie lapunknak s vele együtt szerkesz
tőjének is. Amennyi volt a gond, mindig akadt annyi vigasztalást
hozó, felemelő mozzanat is. Találkoztam sok nemes elhatározással,
munkakészséggel, támogató, segítő, megértő jóérzéssel. Programmunkat nagy készséggel támogatta lelkes munkatársak serege.
Múlt esztendei szózatunk nem volt hiábavaló : az úttörő munka
alapját lerakta. Elindultunk s a Mindenható segítségével elérkeztünk
az első esztendő határkövéhez. Hálámat kell nyilvánítanom a meg
értő munkatársak iránt s kérnem kell őket továbbra is, hogy buzgal
mukban meg ne lankadjanak. Nemes célok szolgálatában álljanak
mellettem s törekvéseink mellett továbbra is. Kérem, hogy új munka
erők is álljanak táborunkba ! Kisebb megfigyelések, a gyakorlati élet
szemlélése közt felmerülő jelenségek kritikai szemléje lehet az a
műfaj, aminek munkálása az ifjabb tanítótestvérek számára is lehe
tőséget nyújt a munkábaállásra. Ilyen kisebb megfigyelések, mint
megjegyzések tehetik még élénkebbé, rugalmasabbá lapunkat. Hírek
beküldését is kérem az eddiginél nagyobb mértékben. Ami orszá
gos érdekű egyesületi életünkben, sőt nagyobb helyi jelentőségű
mozzanatok is jussanak a közvélemény színe elé, kerüljenek köz
lésre lapunkban. Oly nagy területen vagyunk szétforgácsolva, hogy
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szükségünk van összekötő kapocsra, közös szervre, ami egységbe
fűz bennünket. Egységbe forrva fejthetünk ki nagyobb erőt, az egy
ség nyújt önbizalmat, ébreszt hitet, kitartást bennünk. Szolgáljuk ezt
az egységet lapunk hasábjain úgy, hogy tájékoztassuk a közvéle
ményt minden ügyünkkel kapcsolatos jelentékenyebb eseményről.
Akinek pedig tájékoztatásra van szüksége : három út is nyílik
számára. Intézzen kérdést a szerkesztőhöz, budapesti vonatkozású
kérdésekben a Tájékoztató rovat vezetőjéhez : Királyfalvi Gusztáv
hoz vagy a lapban közölt nyílt kérdés útján a közvéleményhez.
Minden kérdést lelkiismeretesen vizsgálunk meg s a legjobb tudásunk
szerint válaszolunk rá.
A lap anyagi ügyeit teljesen átvette egyesületünk fáradhatatlan
buzgóságú, nagy szaktudással és gyakorlattaj rendelkező, kiválóan
lelkes pénztárosa : Kiszely János Cegléden. Ő lapunk felelős kiadója.
Őhozzá kell irányítani az előfizetési díjakat, reklamációkat s minden
a kiadói teendők körébe vágó ügy intézését. Lapunk ezévi első
számát a jóhírű Simon és Garab nyomda állította elő. Vele kötöt
tünk megállapodást s reméljük, hogy a továbbiakban ez a kapcsolat
a jóhírű céggel, amelynek egyik tagja evangélikus, a legkellemesebb
lesz. Nagy előnyünk az, hogy a cég nyomdája a ceglédi evangé
likus gyülekezet Luther-házában van, abban a palotaszerű épület
ben, ahol Kiszely János igazgató-tanító osztálya és irodája van,
szóval egy épületben van lapunk nyomdája és kiadóhivatala.
Ez új mozzanatok jegyében, Istentől kért erő és kitartás segít
ségével, hittel, bizalommal induljunk új munkaévünkre. Fogadja
lapunkat, amelynek új köntöse Mechle soproni tanítóképzőintézeti
rajztanár, művész tervezése, olvasóink tábora szívének szeretetébe
s támogassa tőletelhetőleg minden erejével. Akkor hisszük és remél
jük, hogy az új köntösben is további új barátokat nyer folyóiratunk
és teljesíti nemes hivatását: épít, oktat, nevel és így áldásos mun
kával szolgálja evangélikus népoktatásunk szent ügyét. Ezekkel az
érzésekkel kívánok munkatársaimnak, olvasóinknak, minden jóaka
rónknak boldog újesztendőt, lapunknak pedig további virágzást,
Istentől áldást és gazdagabb, boldogabb és szebb jövendőt.

Egység pedagógiai munkánkban.
írta : Dex Ferenc.
Amikor iskola és szülőiház közötti egységet említek, elsősorban
nem a szülők egyetemének közelebbhozására gondolok. Nem. Az
egyes szülővel közvetlenül kell fenntartanom az érintkezést, mert
jótékony nevelői befolyást csak diszkrét úton lehet kifejteni.
A szülői értekezletek a másik, szintén hasznos, de az előbbi
nél kevésbbé lényeges egység megteremtését célozzák. A szülői érte
kezletek ügyes megrendezése esetén sok jó útmutatással szolgálhat
nak. De ezek a tanácsok csak általánosságokban mozoghatnak.
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Emiatt éppen ott nem vágnak az elevenbe, ahol pedig szükség volna
rá. S ez még a jobbik eset. Mert ha valamely konkrét anomáliát
nyilvános pedagógiai előadás útján akarna a tanító az iskolában el
tüntetni, a legtöbb esetben baj lesz belőle. A szülő, aki „találva“
érzi magát, vagy lehetetlen helyzetbe hozhatja a tanítót éppen az
előtt a közösség előtt, melynek legjobban kell becsülnie őt, vagy —
ha jólnevelt — a következő tanévben más iskolába viszi gyermekét,
ahol „nem cégérezik ki“.
A szülői összejövetelek legalkalmasabb formája tapasztalatom
szerint az iskolai ünnepély. A készülés maga már felcsigázza a szülő
érdeklődését. Az előadásra ünnepi hangulatban lépi át az iskola
küszöbét s az a derű és melegség, amely az ilyen együttlét alkal
mával a jelenlevőkre szétárad, igen közelhozza egymáshoz a lelke
ket. E réven kialakulhat aztán az az etikai közösség, amit a német
„Schulgemeinde“-nek, iskolaközösségnek nevez. Nem is szükséges,
hogy ez a közösség konkrét formába foglaltassák. A közösség lelke
kézzelfogható alakzat nélkül is munkálkodik. Elvégzi minden unszo
lás, erkölcsi kényszer nélkül azt, ami egy ilyen Schulgemeindenek
feladata le h e t: adományaival, egyéb szolgálataival segítségére siet
azoknak a szülőtársaknak vagy gyermekeknek, akik erre rászorul
nak, támogatja az iskolát oktatói, nevelői céljainak megvalósításá
ban stb.
Amidőn a tanító így körülbástyázza magát erkölcsi erőkkel,
nem szabad megfelejtkeznie a vele együtt vagy mellette dolgozó
munkatársairól, ha — magát még olyan tökéletesnek érezné is. Csak
az az iskola állhat hivatása és munkateljesítése gáncsnélküli magas
latán, amelyben szellemi és érzelmi egység honol. Osztály osztály
mellett, évfolyam évfolyam után csak oly mértékben gyarapodhatik
a szellemi és erkölcsi javakban, amily mértékben zavartalan a munka
erők közti megértés. Egy iskolának a tanítói csak kéz a kézben egy
séges irányelvek szerint haladhatnak eredménnyel a közös cél felé.
Egységes irányelvek alkalmazása megvédi a gyermeket minden
zavaró behatástól.
De mi lesz a növendék sorsa, ha más iskola más légkörébe jut?
Gondoskodásunk — amennyire tőlünk telik — oda is kövesse
neveltünket. Tegyük számára járhatóbbá az új utat. Mert hogy más
a talaja, atmoszférája a középfokú iskolának, mint amilyen az elemié,
az tagadhatatlan. Bizonyság erre az a szomorú tény, hogy olyan
tanuló is, aki az elemi iskolában maradék nélkül megfelelt köteles
ségének, a középiskolában csak nehezen, sokan meg egyáltalán
nem boldogulnak. Mi ennek az oka? Csak nem lehet az a sok
elemi iskolai tanító mind kontár, aki nem tud a középiskolai tanár
keze alá dolgozni ? Nem. Más itt a hiba. Az elemi iskolában a gyer
meknek csak egy, négy éven belül esetleg 2—3 vezetőhöz kell
simulnia. A középfokú iskolában egyszerre 6—8 tanárhoz kell alkal
mazkodnia. A népiskolában családias közösségben él a tanuló taní
tójával, aminek folytatása a középfokú iskolában — mai szervezete
mellett — csak részben lehetséges. Emellett a középfokú iskolában
még mindig kisért a régi tanulóiskolának valami maradéka, bizonyos
merevség, mely a tanuló egyéniségével, hajlamaival nem törődik.
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A hézag, amely a két iskolatípus között tátong, tehát elég szé
les. Mit lehetne tenni annak áthidalására ? Meg kellene kísérelni a
módszer összeegyeztetését. Mindkét testületnek még behatóbban kell
foglalkoznia a gyermeklélektannal. Kötelezni kell a tanárjelölteket,
hogy egy minden tekintetben a kor színvonalán álló elemi iskolában
rendszeresen hospitáljanak és időnként ugyanott, tehát elemistákat
tanítsanak is. (Budapesten a Pedagógiai Szeminárium, vagy a budai
tanítóképző gyakorlóiskolájára gondolok.) Viszont annak is módját
kellene ejteni, hogy az elemi iskola tanítója a középfokú iskola első
osztályát tanulmányozás céljából meglátogassa. Végül a tanári és
tanítói testületek országos alakulatainak vezetőiből egy olyan szervet
kellene megalakítani, amely behatóan foglalkoznék oktatásügyünk e
fájdalmas tünetével és a helyzet javítására megfelelő javaslatokat
készítene. Ettől az érintkezéstől sokat remélek. Annyi nyilt kérdés
vár megoldásra ! Csak néhányat említek.
Itt az egységes tankönyv ügye, melyhez a középfokú iskolának
még nagyobb érdeke fűződik, mint nekünk. Néhány évvel ezelőtt
úgy látszott, hogy ez a fontos ügy tető alá jut. Sajnos azonban, a
kezdet pénzhiány miatt nem látott folytatást. Mindössze a német
kisebbségek kaptak részben egységes könyveket. De már itt is meg
szakadt pld. a Magyar Nyelv- és Olvasókönyv sorozata, melynek
harmadik kötete 1931. óta fekszik a nyomdában. Nem került eddig
piacra, mert a német 5.—6-ik osztályú tanulók csekély száma miatt
a könyv a nyomdának nem üzlet, a kormány anyagi támogatása
pedig még késik . . .
Egységes irányelveket kellene felállítani az osztályozás tekinte
tében is. Sőt, valami úton-módon meg kellene szüntetni a bizonyít
vány túlértékelését. Mennyi keserűségtől és gondtól szabadulna meg
tanítvány, szülő, tanító, tanár, ha ennek a szellemi fémjelzésnek
nem tulajdonítanának a kelleténél jóval nagyobb fontosságot! S külö
nösen nem volna szabad megengedni, hogy pl. a felvételnél a jeles
bizonyítványnak legyen döntő szerepe. Jól tudom, hogy valamilyen
szelekciónak kell lenni, de a bizvnvítvány szerinti kiválasztásra igen
sokszor rácáfol az élet. Az a tény, hogy évekkel ezelőtt egy sikeres
értelmiségi vizsgálathoz kötötték a középfokú iskolába való felvételt,
legjobban bizonyítja, hogy két iskola eltérő szempontok szerint ítéli
meg a gyermeket. A gyermek s munkánk érdekében kell, hogy e
tekintetben is egységre jussunk egymással.
Részletkérdés ugyan, de fontossága miatt már itt felhozom azt
a felfogásbeli különbséget, melyet pl. a magyar nyelv, különösen a
fogalmazvány kezelése körül és az írás értékelésénél észlelhetünk.
Az utóbbi szembeszökőbb voltánál a laikus szülőnek is feltűnik.
Hányszor sajnált meg kárbaveszett fáradságomért egy-egy elsőéves
középiskolás szülője, mondván : „Négy évi vesződségének eredménye
íme e z !“ S olvashatatlan irka-firkával szomorított meg, mely állítólag
az ő kifogástalan írással rendelkezett fiának kezevonása volna.
A jó kézírás az írógép elterjedése dacára is lényeges kifejezője
marad bizonyos előnyös jellemvonásoknak s birtoklása akárhányszor
biztos lépcsőt jelenthet az elhelyezkedés rögös útján. Vámbéry egy
ízben életveszedelemben forgott rossz írása miatt s a bokharai emir-
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nek még ma is akadnak szellemtestvérei, akik „fejét veszik“ a kusza
írással felvételt kérő állástkeresőknek.
Tudom, tudom, hogy a növendék írásának romlását nem sza
bad egyedül a középiskolai tanár bűnéül felrónunk. Több oka van
annak, nemcsak a siettetés. Egyik lényeges oka bizonyosan abban
rejlik, hogy a népiskola, hivatalosan legalább, még mindig a kaligrafikus szépíráshoz, hajszál- és árnyvonalak túlságos szeretetéhez
ragaszkodik. Itt volna az ideje, hogy korszerűbb, kevésbbé elrontható
írásmódra térjünk át.
De legyen elég e néhány szemléltető példa. Erezzük, hogy a
két iskola pedagógiai munkája ma még két szál fonál, melyet össze
kell kötni, de valahogy úgy, hogy csomó ne keletkezzék. Ha mind
a két rész nagyon akarja, sikerülni fog.
Hogy a tanító munkájának zavartalanságát és eredményét biz
tosítsa, ápolnia kell az egységet iskola és iskolafenntartó, valamint
maga és az iskolafelügyelet szervei között. Ez nem azt jelenti, hogy a
tanító legyen mindig az engedő fél. hogy a subordináció címén vitás
esetekben talán helytálló meggyőződését is megtagadja vagy eltűrje
jogainak csorbítását, hanem jelenti azt, hogy sem szóval, sem tettel
esetleges kényes helyzeteket el ne mérgesítsen, olyan mozgalmak
ban, melyekben a pártszenvedély diktálja az ütemet, részt ne vegyen
s végül lelkészével vagy más feljebbvalójával igyekezzék váll a váll
mellett munkálkodni. Nagyon kívánatos volna — mert iskolára és
egyházra csak áldás fakadna belőle — ha a tanító és pap közti
viszonyt az az emelkedett testvéri szellem fonná erős kötelékké,
amely Ziermann esperesnek az Evangélikus Életben s lapunkban
is megjelent beszédéből kicsendül.
A magyar iskolának mindezeken túl a legnagyobb feladata,
hogy egységben legyen a nemzettel, hogy feltétlen odaadással annak
az egységes nemzeti kulturgondolatnak álljon szolgálatában, mely a
keresztyén erkölcs példázásával, józan, köd- és illúziómentes magyar
ságával hozzáedzi a lelkeket a történelmi valósághoz s ezáltal
egészséget és új életet visz szét e verejték-, könny- és véráztatta
téreken. Ha azután ettől az új élettől új virágba fakad a magyar
nemzet ezeréves fája, megvalósul e földön számunkra a legmaga
sabb egység : Nagymagyarország.
És akkor, „nemzet napszámosa“, beteljesült küldetésed álma.

A nyolcosztályú népiskola gyakor
lati működéséről.
(Az Országos Ev. Tanítóegyesület közgyűlésén előadta: Kuszák István.)
Mélyen tisztelt Közgyűlés 1
Kedves Kartársaim 1
A régi Rómában az ismeretlen polgárt, aki először jelent meg a
■ fórumon, Homo novusnak hívták. — Homo novusként állok meg én
is most a magyar evangélikus tanítóság fórumán, azzal a kitüntető
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megbízatással, hogy itt a nyolcosztályú népiskola gyakorlati műkö
dését ismertessem.
Mielőtt feladatom megoldásához fognék, utalnom kell arra —
az egyébként közismert — tényre, hogy az ország területén jelenleg
működő nyolcosztályú népiskolák felső tagozatának munkakörét
hivatalos tanterv és utasítás nem határozza meg, tehát azok műkö
dését minden vonatkozásban közös nevezőre hozni ezidőszerint nem
lehet. Azért — néhány általános érvényű pedagógiai gondolat fel
említése mellett — amit el fogok mondani, kizárólag a győri evan
gélikus iskola VII.—Vili. osztályában folyó munkára vonatkozik.
Legyen szabad remélnem, hogy sem e bejelentés, sem pedig
a továbbiak kapcsán előtérbe kerülő helyi és személyi vonatkozások
nem fogják a m. t. Kartársak lelkében a tárgy iránti érdeklődés
megcsappanását eredményezni.
M. t. K .!
Az 1925. évi tanterv egyik legnagyobb értékét a tudatosságban
látom. A tanterv tudatossága abban nyilvánul meg, hogy az egyes
tantárgyak céljának kitűzése mellett a népiskola általános célját is
meghatározza. Munkánk végzése szempontjából felbecsülhetetlen
jelentősége van ennek, mert ez teszi számunkra lehetővé az előt
tünk lévő feladatok részegységeinek és végső kimenetelének világos
látását. Már pedig nyilvánvaló, hogy minden munka, még a legjelen
téktelenebbnek látszó is, csak akkor lehet valóban jó munka, ha
tudjuk, hogy azt miért végezzük. Ennek felismeréséből és meggon
dolásából önként következik, hogy a nyolcosztályú népiskola szerve
zetének megállapításánál és feladatainak kijelölésében is az iskola
általános célját kell szem előtt tartani.
Mielőtt a győri ev. iskola VII.—VIII. osztálya tananyagának
foglalatát elkészítettem, az azzal elérendő általános és részletcélok
nak igyekeztem én is a lehető legtökéletesebb tartalmat adni, hogy
azok mint útmutató felhő és világító tűzoszlop vezessenek munkám
végzése közben akkor is, ha majd az új munkatér feltöretlen útain
bizonytalanul, vagy teljes sötétségben kell botorkálnom. Ebben a
törekvésemben igen jó szolgálatot tettek nekem — a tantervi cél
kitűzés mellett — neves pedagógusoknak az iskolai nevelés céljával
kapcsolatos megállapításai. Csupán kettőt szeretnék ezek közül idézni.
„A nevelés elérte célját — állapítja meg Bergeman — ha a tanuló
úgy kerül ki az iskolából, mint egészséges, tettrekész ember, aki
képes és kész nemzete feladatainak megoldásán közremunkálkodni,
még pedig mint nemzeti állam derék polgára, kinek erkölcse, vallá
sossága, ízlése, gazdasági, politikai nézetei, jogi felfogása népe és
kora legjobb és legnemesebb szellemeinek tanaival és meggyőződé
sével megegyeznek és akinek tudása minden oldalról kiművelt.“
Natorp viszont azt m ondja: „Az emberművelés végső célját nem
a műveltség valamely meghatározható legnagyobb foka adja,
hanem a műveltségre való képesség, az önműuelés korlátlan
tehetsége.“
E megállapításoknak a tantervi céllal való egybevetéséből csak
azt a végső következtetést vonhatjuk le, hogy a nyolcosztályú nép
iskolának is, mint minden iskolának feladata:
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1. a tanulókat képessé tenni arra, hogy a nemzeti közösségben
valamely pályát, hivatást betölthessenek ;
2. megvetni lelkűkben annak az erkölcsi felfogásnak az alap
ját, mely szerint jövendő hivatásukat ne csupán létfenntartási esz
köznek tekintsék, hanem mint nemzeti állam jó polgárai, mig a saját
szerencséjüket kovácsolják, a nemzeti közösség érdekeit is munkálják ;
és 3. feladata az iskolának a növendékekben kifejleszteni a
vágyat és hajlamot, hogy népünk és korunk legnemesebb szellemei
hez hasonló személyiséggé fejlődni egész élethivatásukon át töre
kedjenek.
Ezeknek a feladatoknak minél tökéletesebb módon való keresz
tülvitele lebegett szemeink előtt, amikor iskolánk VII.—Vili. osztá
lyának tantervét megalkottuk. Figyelemmel voltunk arra, hogy a tan
anyagban az érdekesség elve érvényre jusson és az a gyermek fej
lődési fokának megfelelően, módot s alkalmat adjon a gondolkodás
kifejlesztésére és főképp, hogy mennyiségileg is alkalmazkodjék a
13—14 éves gyermek befogadó képességéhez. Mert nagy igazság az
— m. t. K. — hogy „többet ér egy értelmes fej, mint egy teletömött
fej“ és hogy „lelkünk nem megtölteni való edény, hanem tűzhely,
melyen lángot gyújtunk“. Eötvös József mondotta korára vonatkoz
tatva ezeket a szárnyaló szavakat: „Előbb az a panasz emeltetett
a létező nevelési rendszer ellen, hogy a gyermekek nem tanulnak
eleget, jelenleg éppen az ellenkezőt mondhatjuk s gyermekeink töb
bet tanulnak, mint amennyit felfogni bírnak. Az eredmény ugyanaz
marad. S az, ki 20 mázsa aranyat ád valakinek, de azon feltétel
alatt, hogy azt maga vigye el vállain, valóban nem érdemel több
köszönetét, mintha neki semmit nem adott volna.“ Nem tudom, egy
véleményen van-e a m. t. K. velem, de én azt állítom, hogy a
mai elemi iskolákban is többet tanulnak gyermekeink, mint amenynyit felfogni bírnak.
A VII.—Vili. osztály tantervének megalkotásánál csak azt az
anyagot tartottuk értékesnek, melynek feldolgozása kapcsán a növen
dékeknek olyan tájékozottságot nyújthatunk az általános és nemzeti
műveltség alapelemeiből, mellyel azok mindennel, amivel életük
folyamán találkoznak, tudják a lényegét, rendeltetését, tudják azt
értelmezni és tudjanak abba a köz szempontjából is okosan be
illeszkedni.
Goethe eme szavaira emlékezve: „Szürke, barátaim, minden
elmélet, csupán az élet fája ez, ami zölden virít“ — a gyakorlati
ismeretekre voltunk különös tekintettel. Figyelembe véve továbbá azt,
hogy a nyolcadik osztályból kikerülők nagy többsége olyan pályát
fog betölteni, amelyiknek a gerincét a kézimunka alkotja, a kézi
tevékenység fejlesztését is előtérbe helyezzük.
Általánosságban szólva, a tananyag megválasztásánál és el
rendezésénél Quint József utasítását követtem. T. i. : elgondoltam,
mit vár tőlem a nemzet, az egyházam és városom. Figyelembe vet
tem tanítványaim érdeklődési körét s lelki fejlettségét és ezek alap
ján a magam pedagógiai meggyőződése szerint válogattam ki az
anyagot, melyet aztán a pedagógiai szempontok és helyi viszonyok
figyelembe vételével elrendeztem és elkészítettem a tanmenetet.
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Mindennek ellenére azt nem tekintem kötött menetlevélnek,
hanem olyan rugalmas keretnek, melyet a szükséghez képest, ille
tőleg pedagógiai belátásom szerint tágítani, vagy szűkíteni minden
kor módomban van.
A VII.—VIII. osztályok gyakorlati működésének is alapul szol
gáló, de — hangsúlyozom — nem egyetemes érvényű, hanem egyéni
elgondolásokon alapuló tantervvel kapcsolatban ezeket tartottam
szükségesnek elmondani. Mielőtt áttérnék munkatervünk közelebbi
ismertetésére, megemlítem, hogy iskolánkban e két osztályt, melybe
fiúk és leányok vegyesen járnak, összevontan, egy tanteremben
tanítjuk. A tananyagot A. és B. évre osztva, évenként váltakozó
rendszer mellett dolgozzuk fel. Az óraterv nagyjában megegyezik az
osztott iskola VI. osztályának óratervével. A heti óraszám itt is 30.
M. t. Közgyűlés !
Iskolánk VII.—VIII. osztályának is első és legfőbb tantárgya a
vallástan, Nemcsak azért első és legfőbb, mert ev. iskoláról van szó,
és nem is csupán azért, mert a tantervi célkitűzés is elsősorban vallásös emberek nevelését hangsúlyozza, hanem sokkal inkább azért,
mert megdönthetetlen igazság számunkra is, hogy jellem, erkölcsi
személyiség senki sem lehet hit és vallásos meggyőződés nélkül.
A vallásos nevelés azonban ezen a fokon sem korlátozható kizáró
lag a vallástani órákra, hanem érvényre kell jutnia annak az iskolai
munka mindenféle vonatkozásában. Ahogy a liánok át- meg átfon
ják a forróövi erdőségek egyhangú lombozatát színnel és szépséggel,
arra törekszem, hogy éppen úgy fonja át a vallásos gondolat és
érzület nevelő-oktató munkám egész területét.
A vallástani tananyagban a VI. osztály anyagának felújítása
mellett szerepel a gyülekezet története, mai munkájának ismertetése,
az egyházmegye földrajza, egyetemes egyházunk szervezete, intéz
ményei, iskolái, Európa evangélikus országai és az evang. egyház
helyzete világviszonylatban. A Gyámintézet. A Bel- és Külmisszió.
A másik év an y ag a: Az evang. egyház története. Hitünk főigaz
ságai. Keresztyén erkölcstan. A különböző vallások ismertetése. Az
ev. vallás és a más vallások között fennálló külömbségek. Miért és
hogyan szerethetem evang. egyházamat ? Amint méltóztatnak látni,
ez utóbbi tanítási egységek különösen alkalmasak az evang. öntudat
mélyítésére, ill. kifejlesztésére.
Minden eszközt igyekszem felhasználni, hogy a vallástani óra
ünnepélyes hangulatú, sőt valóságos istentisztelet legyen, amelyen a
növendékeket nem is a tanító jelenléte, hanem a tárgy komolysága
és fensége fegyelmezi. Különös gondot fordítok a vallástan tanítá
sánál a szép előadásra. Tartózkodom a színpadias hatásvadászástól, de arra törekszem, hogy meggyőző, meleghangú, színes legyen
beszédem, hogy azzal bizalmat, hitet, lelkesedést lopjak a gyermek
szívébe, énekre nyissam ajkát, imára kulcsoljam a kezét és amelylyel megéreztethetem vele, hogy a vallás a léleknek legnagyobb
értéke, boldogság e földön és üdvösség a halálon túl.
A magyar nyelvi tárgyak célja a VII.—VIII. osztályban azonos
az állami tantervben az I.—VI. osztályok részére megállapított céllal.
Az olvasás és olvasmánytárgyalás kapcsán irodalmunk legkiválóbb
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képviselőit ismertetjük meg összefüggő, nagyobb műveik révén. A
főcél természetesen az olvasás megszerettetése s felkelteni a tanulók
ban a vágyat, hogy kilépve az iskolából, szükségét érezzék a lelki
tápláléknak. Olvasmányaink között szerepelnek: Jókai: A nagyenyedi két fűzfa. Mikszáth : A gyerekek. A két koldúsdiák. Gárdonyi:
Láthatatlan ember.. Egri csillagok. Rákosi Viktor: Egy tutaj története.
Herczeg Ferenc : Árva László király. A fogyó hold. Petőfi: János
vitéz. Arany János : Az első lopás. Jóka ördöge. Berzsenyi: Fohász
kodás. A magyarokhoz. G arai: Az obsitos. Továbbá szemelvények:
Tompa, Vörösmarly, Sajó Sándor, Végvári, Kozma Andor, Szász
Károly és mások költeményeiből. (Sőt fordításban olvastuk a múlt
évben Goethe, Heine és Bérangernak egy-egy híres költeményét is.)
A helyesírás és nyelvi magyarázatok anyaga az alsó osztá
lyokban feldolgozott nyelvi anyag rendezése, elmélyítése, az egyes
nyelvtények használatának tudatossá tétele. A nyelv történetével
kapcsolatban foglalkozunk a nyelvemlékekkel, a nyelv fejlődésével,
nyelvrokonainkkal és a nyelvjárásokkal. Nyelvünk jellemző vonásai
nak, a magyar lélekkel való összeforrottságának s a külföldi tudó
soknak a magyar nyelvről mondott nyilatkozatainak megismertetésé
vel az a főcélunk, hogy tanítványainkkal megszerettessük anyanyel
vűnket s hogy lelkűnkben mélyítsük a nemzeti öntudatot. De nem
csak ezeknél a tételeknél, hanem úgyszólván minden tanítási egység
feldolgozásánál gondolok arra, hogy tanítványaim lelkében meggyő
ződéssé érleljem azt, amit Rudnyánszky Gyula gyönyörű költemé
nyében is tanított. Azt t. i., hogy : A világon édesebb nyelv nincs a
magyar nyelvnél, Lágyan csorran ajkaidra, mintha mézet ennél.
Égnek-földnek minden bája összeolvad ebben, A mennybéli angya
lok sem dalolhatnak szebben. Benne van bús andalgásunk cimbalom
pengése, Lassú csárdás járásunknak ütemes lengése. Üdv ha ringat,
vagy szívünket rózsatüske szúrja, Magyar sírvavígadásnak ez a nyelv
a húrja.
(Folytatása következik.)

A rossz gyermekről.
Irta : Sátory Vilmos.
Gyermekeink nevelése kétirányú nagy tevékenységből tevődik
össze : beléjük oltani a jót, lenyesegetni a rosszat. Mindkettő egy
formán fontos nevelői teendő. Most ez utóbbiról akarok szólni, miért
és mennyire rossz a gyermek és hogyan viselkedjünk rosszaságával
szemben. Előrebocsátom, valóban rossz gyermek nagyon kevés van,
viszont, minden gyermek, még azok is, akik jóknak vannak elis
merve, követnek el több-kevesebb rosszat. Vizsgáljuk meg mindenek
előtt a gyermek rossz cselekedeteit, nem erkölcsi, hanem lélektani
szempontból.
Ha ilyen ú. n. rossz cselekedetet boncolás alá veszünk, három
elemet fogunk benne találni: magát a tettet, a tett előzményeit és a
tett következményeit. A tett létrehozója rendesen bizonyos érzések
és gondolatok együttese, complexuma. Ezt szoktuk a tett motivumá-
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nak mondani. A tett következményei is többfélék. Ha azt vizsgáljuk,
hogy a cselekvő gyermek lelkében milyen hatás maradt vissza nyo
mában, akkor az az alanyi (subjektiv) visszahatás. Viszont a tett az
elkövető egyéntől függetlenül is bizonyos következményekkel jár, ezek
a tárgyi (objektiv) következmények. Ha azt vizsgáljuk, hogy a tett
erkölcsi szempontból milyen megítélés alá esik, esetleg milyen meg
torlást von maga után, akkor a tett erkölcsi (morális) következmé
nyeiről szólhatunk.
A rossz tetteknél ennélfogva a következő változatok fordulhat
nak elő : A tett motívuma rossz, azaz rossz szándékkal, gyűlölségből,
ártani akarásból, romboló szándékkal követték el. Ez a legsúlyo
sabb eset, mert a lélek rosszaságára vall. Itt a nevelőre és szülőre
szinte mellékes, hogy a tettet tényleg végre is hajtották-e, illetőleg az
sikerült-e vagy sem, a lelki defektus akkor is fennáll, ha csak tervezték
is. Ellenben fontos még az alanyi visszahatás : mutat-e a gyermek
megbánást, sajnálkozást tette fölött vagy sem ? Ha a motívum már
rossz, akkor valószínűleg az alanyi visszahatás is negativ, nincs töre
delmes megbánás. Ez a nevelőre nézve roppant nehéz eset szeren
csére elég ritka. Ez már inkább a javítóintézetek gyakorlatába vágó
eset. Ha az ilyen tett elkövetőjénél az alanyi visszahatás megbánás
helyett esetleg ridegség, káröröm és a büntetés semmibevevése,
akkor már nem rossz, hanem romlott gyermekről szólhatunk.
Sokkal gyakoribb az olyan rossz cselekedet, amelynek a motí
vumai nem rosszak. A gyermek nem akart sem gondolatainál, sem
érzéseinél fogva rosszat elkövetni, de a tett mégis helytelen és káros.
Az ilyen tett alanyi visszahatása is valószínűleg pozitív : megbánás',
sajnálkozás, bocsánatkérés stb. Ilyenkor a gyermek — talán minde
nütt a világon — azzal védekezik, hogy nem akarta, nem volt szán
dékában elkövetni a tettet, nem szándékosan tette. És a gyermeknek
ez a kijelentése lélektanilag, helytálló, mert hiszen tényleg nem moti
válta tettét rossz szándékkal.
Itt felmerül aztán a kérdés, ha nem rossz motívum hozta létre
a cselekedetet, mi hát az oka ? miért követte el a gyermek ? És erre
meg kell keresnünk a helyes feleletet, hogy a tettet igazságosan tud
juk elbírálni! Sokféle okot fogunk találni, ha kiterjesztjük vizsgálódá
sunkat ebben az irányban.
A gyermek cselekszik meggondolatlanságból, szelességből; értel
me nem oly fejlett, hogy a rossz tettet előre szeme elé vetítené.
A gyermek követhet el rosszat a rosszul értelmezett bátorság vagy
önérzet hajtóerejénél fogva ; nincs kellő ítélőképessége, ami ezektől
megóvhatná. A gyermekben erős utánzó ösztön működik, látja a
rossz példát rossz társaságában és követi. Lehet, hogy tudja isj hogy
rossz az, amit követ, de nincs benne gátlás és akaraterő. A gyer
meknek erős, színes és élénk fantáziája van, mely átveszi az uralmat
cselekedetei felett. Olvas kalandor- vagy csak kalandos történeteket
s magát képzeletében megteszi kalandorhősnek. Ezért rosszhatású
az ellen nem őrzött olvasmány, a gyermekek között kedvelt és elter
jedt ponyvairodalom. Folyhat a rossz cselekedet a gyermek öröklött
alkatából, ha például a gyermek ideges, hirtelen haragú, semmi gát
lásra nem képes stb. Végül vannak teljesen gyenge akaratú, erősen
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befolyásolható gyermekek, akiknél előfordulhat, hogy valóságos szuggeszció alá kerülnek, mely esetben cselekedeteik milyensége a sugal
mazótói függ, természetesen a felelősség és a motiváció is a sugalmazót terheli. Ez az eset olyan elváltozás, mely már csak a nevelő
és orvos együttes munkájával oldható meg.
Az említett nevelői tevékenységnek fel kell vennie a harcot a
gyermek mindennemű rossz érzésével, rossz gondolatával és rossz
cselekedetével. Csak az így megtisztított lélekbe oltható be a jó mag.
A nevelő kötelessége tehát a gyermek rossz cselekedeteit elbírálni és
büntetni. A büntetés szükséges árnyoldala a nevelésnek, mennél job
ban félünk tőle szükséges esetben, annál többször lesz rá szükség.
Kell azonban, hogy minden rossz tett elbírálásánál az a nevelői
szándék vezessen bennünket, hogy a gyermek lelkében igazságérze
tet s ebből folyólag megnyugvást, a jövőre nézve pedig hasonló
cselekedettől való tartózkodást eredményezzen eljárásunk. Nem meg
torolni, hanem javítani, nem bosszút állni, hanem a jövőben meg
óvni akar a nevelő. Ebből folyik, hogy a szülő és nevelő gyermeké
nek tettét sohase bírálja el könnyelműen, elhamarkodottan, hanem
vizsgálja meg minden körülményét, motívumait, idegen hatásokat és
utóhatásokat, mielőtt ítél a tett fölött. Csak ha már tisztán lát, követ
kezik annak az eldöntése, büntetendő-e és hogyan a cselekedet és
azonfelül milyen nevelői intézkedésekre van szükség ?
Az említett első esetben, mikor a cselekedet motívuma is rossz,
alanyi következménye is negativ, könnyű eldönteni, hogy erélyes
beavatkozásra lesz szükség. Határozott büntetés, de jóságos érzület
tel párosulva s a megjavulás útjának feltárása, valamint a továbbiak
ban erős ellenőrzés fog ilyen esetben leghamarabb célravezetni.
Mi történjék azonban a második esetben, mikor a motivum
nem rossz, a gyermekben nem volt rossz szándék, a tettet valami
oldalhatás alatt követte el ? Kell-e ilyenkor büntettni ? Az emberiség
együttes élete csak bizonyos erkölcsi törvények mellett lehetséges.
Ezeknek a vallásokban és a köztudatban lefektetett egyetemes összes
ségét erkölcsi világrendnek nevezzük. Mindenütt és mindig ennek az
erkölcsi világrendnek kelt győzelmesen kikerülnie az igazság, jóság
és a rossz küzdelmében. Senki nem sértheti meg büntetlenül az
erkölcsi világrendet. Ezt a gyermek tudatába is korán bele kell
nevelnünk, hogy egész életén át vezérlő normája legyen. Ha tehát
rosszat tett, büntetést kell kapnia, még ha rossz tettének a motí
vuma nem volt is rossz. De a tett kivizsgálásánál és büntetésénél
vezessük rá a gyermeket, hogy hol hibázott, lássa ő is tisztán a
hibáját, mert csak úgy érezheti igazságosnak a büntetést. Ilyenkor,
ha a gyermek előáll azzal, hogy nem akarattal tette, nyugodtan
elfogadhatjuk ezt, hozzáfűzve, hogy el is várjuk tőle azt, hogy ilyes
mit nem tesz megfontolt szándékkal, ezt nem is tételezzük fel róla,
mert akkor sokkal nagyobb volna a hiba és súlyosabb büntetést
kellene kapnia. Azonban meggondolatlan vagy gyáva vagy gyenge
volt, ezért következett be a rossz tett, a kár, stb., ezért kell most bün
tetést kapnia, hogy ez máskor elő ne forduljon.
A nevelőre nézve tehát még nagyobb fontossággal bir a rossz
tett motívumainak, létrehozó hatásainak és subjektiv következményei-
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nek ismerete, mint maga a rossz tett felderítése és megtorlása. Ha a
fantázia hibázott, az elől kell a káros tápot elvonni és a gyermeket
a reális világ felé vezetni. Ha az utánzási ösztön dolgozott, gondos
kodnunk kell, hogy jobb, követésre méltóbb példákat lásson. Ha más
sugalmazta a rossz tettet, el kell végképpen zárnunk az illetőtől és
erősítenünk kell gyermekünk ítélőképességét és erkölcsi ellenálló erejét.
Előfordul, hogy a gyermek hencegése vagy mások kigúnyolásá
tól való félelme, vagy talán a rosszul értelmezett önérzete viszi rá
a rossz cselekedetre. Bizonyára vannak esetek, amikor nem könnyű
felderíteni a rossz cselekedet minden körülményét és tisztán látni az
indítékokat. De a nevelőre éppen ez a fontos, mert csak ennek isme
retében fog tudni a gyermek lelkére hatni s a tettet igazságosan
elbírálni. Nevelő büntetést csak ezek ismeretében lehet kiszabni, a
a büntetés pedig csak akkor célravezető, ha nevelő erővel bir, ha
a gyermek íelkületét a jó felé tereli s megnyugvással tölti el. Ellen
kező esetben igazságtalanság érzetét kelti a gyermekben, ami elide
geníti nevelőjétől s még inkább más hatások felé tereli. A legnehe
zebb dolga akkor van a nevelőnek, ha a gyermek már amúgy is
zárkózott, bizalmatlan, makacs, szóval olyan, amit „nehezén nevelhetőnek“ mondunk. Sok szeretetre és sok körültekintésre lesz ilyen
esetben szükség !
Azonban lássunk néhány példát, valóban megtörténteket, ame
lyek szemléltetően mutatják a rossz cselekedet körülményeit és
elbírálását.
Két fiú görbe botokat hajít az esti szürkületben, melyek egyike
megsebesít egy járókelőt. Elég súlyos rossz tett, tárgyi következmé
nye a sebesülés, az orvos és a fájdalomdíj a szülők részéről, a bün
tetés szülők és iskola részéről. Vájjon mi lehetett a cselekedet motí
vuma ? Bizonyára nem akartak sebesülést, fájdalmat okozni másnak,
hanem bevallásuk szerint olvasmányaik alapján indiánoknak képzel
ték és a hajításban „tökéletesítették“ magukat. íme, működött a fan
tázia és szunnyadt a meggondolás, a józan értelem. Ha ebben az
esetben a büntetés kiszabásánál a nevelő azt mondta volna: rossz
voltál, rosszat tettél, ezért kapod a büntetést, a gyermek érezte volna,
hogy hibás, hogy rosszat tett, de nem érezte volna a belső rossza
ságát, mert hiszen „nem akarattal történt 1“ És a büntetés nem hozott
volna neki megnyugvást, szüleinek reményt arra, hogy ez nem fog
megismétlődni. Ki kellett kutatni a cselekvés körülményeit és okait
és meg kellett magyarázni a következőt: Elhisszük, hogy nem akar
tál rosszat tenni, de ostobán meggondolatlan voltál és mivel ezzel
másnak bajt és fájdalmat okoztál, bűnhődnöd kell. Reméljük, a bün
tetés máskor visszatart az ilyen meggondolatlanságoktól, melyek ilyen
nagy fiúhoz nem méltók ! — Ezt el kellett fogadnia a gyermeknek,
mert nem ellenkezett saját ártatlanság érzetével, megnyugvással vette
a büntetését, a megsértett világrend megtorlását láthatta abban és
valószínű, hogy a jövőre is kihat az eset s visszatartó ereje lesz.
Gyermekek mennek az utcán. Egyik becsenget egy zárt kapun,
majd elszalad. A másik látja s ugyanígy tesz. Majd a harmadikat
gúnyolja, hogy az nem meri megtenni, mire az is megteszi. —
A cselekedet mindhárom esetben ugyanaz. A motiváció azonban
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már nem. Az elsőt ingerelte a tilalom, tudta, hogy nem szabad, csak
azért is megtette, hogy bátorságát fitogtassa önmaga és mások előtt,
bár ránézve nem járt az semmi előnnyel. A másodiknál az utánzási
ösztön is dolgozott m ár; lehet, ha egyedül megy, eszébe sem jutott
volna. így látta a példát s meggondolás nélkül követte. A harma
diknál a kigúnyolástól való félelem volt az indítóerő, ellenállás nem
volt. — Büntetésnél az első előtt világossá kell tennünk a bátorság
helyes értelmezését, bátor lett volna, ha becsöngetés után ott marad
és jelentkezik. Aztán hatni kell az érzelmekre, hogy talán szegény,
szenvedő beteget zavart meg csengetésével. A másodiknál az okta
lan, meggondolásnélküli utánzást kell nevetségessé tenni; mivel meg
tette, olyan, mint az első (arra vágyott), ha nem tette volna meg,
különb lenne. A harmadik gyenge akaratú, könnyen bofolyásolható,
azért az akaraterejét kell edzeni, növelni.
Ismét más eset. Egy 12 éves fiú sorozatosan meglopja szüleit,
ismételten, büntetések ellenére is pénzt és cukrot lop. Csak hosszabb
idő után sikerült rájönni, hogy egy másik fiú valóságos terrorja alatt
állott, annak a parancsára követte el a lopásokat s annak tilalma
folytán nem árulta el azt. Ez a gyermek határozottan defektust árul
el, ez olyan befolyásolhatóság, amely más testi vagy lelki okra vezet
hető vissza. Rosszaságról nem beszélhetünk, ellenben orvos elé tar
tozik az eset. Viszont a másik a sugalmazó, már cselekedetei soro
zatában is motivációjánál fogva rossz. Ennél nem lehet szó meg
gondolatlanságról. fantázia túltengésről, ez tervszerűen kiszemelte
gyenge áldozatát, jól tudta, hogyan tud rá hatni és volt gondja arra
is, hogy maga a háttérben maradjon. Ez romlottság, melynél a ne
velés talán már elkésett, de legalább is súlyos feladattal áll szemközt.
Felesleges volna folytatni, minden szülő és minden nevelő bő
séges példákkal rendelkezik amúgy is nevelési vagy akár saját gyer
mekkori eseteiben. Ez utóbbiak talán még szemléltetőbben mutatják
a fentiek helyességét. Az igazságosan elszenvedett büntetések nem
hagynak a lélekben fájó nyomot, de az igazságtalanokra talán éle
tünk végéig visszaemlékezünk, ami bizonyítja, mennyire fontos, hogy
gyermekeink cselekedeteit körültekintéssel, lélektani alapon ítéljük
meg és nevelő szeretettel büntessük.

Budapest—Várna—Istanbul.
Folytatás és vége. Irta : Pozsonyi Károly dr.
Már az első napon átrándultunk az ú. n. szerájba, a szultánok
régi palotájába, ahol az évszázadokon keresztül összegyűjtött, a haj
dani szultánok által összeharácsolt, súlyos milliókat érő kincsek tárulnak
az ámuló idegenek szemei elé. Aki azonban antik bútorokat keres
a palotában, az csalódik, mert egyetlen jellegzetes berendezés a szo
bákban, termekben, körös-körül a falak mentén húzódó díványok,
telerakva szebbnél-szebb és értékes szőnyegekkel, vánkosokkal. Még
az ebédlőben sincs asztal, hanem a terem közepére állított, egészen
alacsony széken fekvő, óriási, kerek ezüstlap szolgál asztalként; erre
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helyezték annak idején a nagy, zöldes színű, kínai porcellántálakra
rakott ételeket, az étkezők pedig alacsony díványokon ülték körül
az asztalt. A mellékfeleségek és az udvari népség szanaszét a földön
guggolva fogyasztotta el nemzeti eledelét, a piláfot. — Igazi látvá
nyosság a kincstár. Ott azután bőven kárpótolja a látogatót, az utcák
szennye és bűze után az a rengeteg kincs, melyet értékelni szinte
lehetetlen. Végigcsodáltuk a hatalmas vitrinekbe helyezett 8000 drb
kínai porcellántálat, a rengeteg eredeti meisszeni és török, szebbnélszebb porcellánvázákat, tálakat, készleteket. Nagymennyiségű arany
tál, serleg, ékszer, ékszerdoboz, a hajdani szultánfiak tolltartói arany
ból, drágakövekkel ékesítve, mindannyi mesterművei a híres keleti
aranymíveseknek. A sok kincs közül említésre méltó egy, valamelyik
szultán által egy perzsa sahtól zsákmányolt trón, mely egyéb díszí
tésen felül 22.000 igazgyönggyel van telerakva. A kincstár legnagyobb
igazgyöngye majdnem tyúktojásnyi. Külön termekben, vitrinekben lát
hatók a szultánok régi öltözetei, kaftánjaik, turbánjaik, természetesen
teleaggatva drágakövekkel, gyöngyökkel. Valamelyik szultán turbánját
egy óriási, 48 karátos smaragd díszíti.
Megdöbbenve szemléltük ezeket a kincseket és iszonyattal gon
doltunk arra, mennyi verejték, emberélet, mennyi vér, főleg magyar
vér tapad hozzájuk, valamikor egyes emberek kedvtelésére szolgáltak,
most pedig felhalmozva parlagon hevernek és közben millió meg
millió ember nyomorog vagy éhenpusztul. — Lehangoltan tovább
mentünk. Viaszbabák, panoptikumszerű rendezésben a szultánok
udvari életének egyes mozzanatait, tanácskozásokat, kihallgatásokat,
fogadtatásokat és egyéb jeleneteket tárták elénk. Végül sűrű ráccsal
ellátott összekötő folyosón át beléptünk a híres, sokat emlegetett
hárembe. Berendezése semmiben sem különbözik a palota többi ré
szétől ; díványok, szőnyegek, mint mindenütt. Ágya csak magának
a szultánnak és anyjának volt, de csak a XIX. század óta, a számos
háremhölgy és a személyzet szanaszét a szőnyegeken aludt, az anyaszultánnő által kijelölt helyen, mert a háremben ő parancsolt. Érde
kes helyen állott az anyaszultánnő ágya, t. i. bent a szobában, ágyá
val szemben egy karzatszerű emelvény húzódott végig a magasban.
Rendeltetését elfelejtettük vezetőnktől megkérdezni, pedig érdekes
lett volna megtudni, mit csináltak annak idején odafent. A szultán
gőzfürdője szűk, cellaszerű fülkéivel elég primitív. A padlót is nagy
kőlapok borítják, melyek alulról hevítve, a rájuk locsolt vízből fej
lesztették a szükséges gőzt.
Másnap végigjártuk a nevezetesebb múzeumokat és mecseteket.
A múzeumok már nem igen érdekeltek a szultáni palota látnivalói
után, annál inkább csodáltuk azonban a mohamedán templomokat.
Az áhitatos csendet minduntalan megzavarta egy-egy lemaradó,
makacskodó papucs, túl nagyok voltak s valósággal síelni kellett
velük, ami a drága perzsaszőnyegeken külön élvezetet jelentett. A
templomok belül azt a látszatot keltik, mintha nagytakarítás előtt ál
lanának s éppen csak a szőnyegek várják, hogy kicipeljék, annyira
konganak a templomok az ürességtől. Semmiféle ülőhely, berendezés
nincs, mindent pótolnak a gyönyörű, értékes szőnyegek, ezeken végig
nyújtva végzik imájukat az igazhívők. Oltárt pótolnak a Mekka irá
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nyába néző falon aranybafoglalt kábakődarabok. Nők csak elkerített
helyeken, sarkokban, kóruson elbújva imádkozhattak, jelenleg már
szabadon mutatkozhatnak. Az ú. n. kék mecset belül, 5 m magas
ságtól kezdve, kupolájával együtt, körös-körül gyönyörű kékmintás
fajánsszal van kirakva, — ettől kapta a kék mecset elnevezést. —
A Hippodrom-téren Vilmos császárnak Abdul Hamidnak küldött aján
dékát, egy igen szép ciszternát, Theodosius obeliskjét, a delphii kígyó
oszlopot és Constantinus téglakolosszusát csodáltuk. A Hippodrom-tér
egyébként arról is nevezetes, hogy rajta végeztek ki 1826-ban 22.000
janicsárt, amikor a szultán elhatározta azok kiirtását.
Felejthetetlen kirándulásban is volt részünk, amikor áthajóz
tunk a kisázsiai parton fekvő Skutariba, ahol megmásztuk a mögötte
emelkedő Tsamlidja hegyet, melynek tetejéről gyönyörű panoráma
nyílik a Boszporuszra, Aranvszarvra, Márvány-tengerre, egyszóval
egész Istanbul és környékére. Más alkalommal a Márvány-tengerben
kiemelkedő Prinkipo szigetre vittek vezetőink s megismertették velünk
a gazdag, előkelő törökök eme bájos nyaralóhelyét. Pompás villák,
remek kertek, délszaki növényzet, főleg pálmák, fenyvesek kö
zött sétálgatva eljutottunk egy kedves kis védett öblöcskébe és
nosza rajta, máris ott lubickoltunk a Márvány-tenger langyos hullá
maiban.
Csoportos kirándulásainkon felül egyénileg is portyáztunk a
városban, ami csak magyarul tudók számára néha elég mulatságos.
Egyik társunk egyszer tudni szerette volna, merre találja a Perába
vivő földalatti sikló végállomását, de a rendőr sehogysem értette,
mit akar. Erre az illető egyszerűen, vasútat játszó gyerek módjára
forgatni kezdte karját, s-s-s hangot hallatva, majd hirtelen felfelé
kanyarította karját, rögtön tudta a rendőr — pedig nem is gőzvasút —,
hogy mit akar és megmutatta az irányt. Mi meg nagyszerű felvilá
gosítást kaptunk, mikor a Park-szálló iránt érdeklődtünk. Vezetőnk
utasítása szerint olyan villamosra kellett szállni, melyen többek kö
zött Macska felírás volt és Taximban kellett leszállni; azon nevet
tünk, hogy macskára ültünk és taxiról szálltunk le. Csakhogy nem
mindig sikerül a jelbeszéd, amit a következő eset bizonyít Várnán
történt, hogy egy mellékutcai szállóban lakó úr elindult sétálni, elő
zőleg persze felírta a szálloda nevét. Elfáradva, megszólított egy
bolgár polgárt: Ugyebár erre van a — mondjuk — Balkán-szálló ?
— és egy bizonyos irányba mutatott. A bolgár nagyokat bólogat, az
atyafi elindul, messzire elballag, de a szálló nincs sehol. Ejnye —
gondolja magában — a rendőr tán jobban tudja. Hm, Balkán-hotel
— mondja és kézzel-labbal kérdez. A rendőr mosolyog és egy bizo
nyos irányba mutatva, hevesen rázza a fejét. Az atyafi bámul, kér
dez, mutogat, a rendőr csak rázza a fejét, mire dühbe gurul a ma
gyar, ő is rázza a fejét, nem azt akarja tudni, merre nincs, hanem
merre van ? Csődület támad a gesztikulálok körül, végre egy vélet
lenül arra tévedő ismerős útbaigazítja az elkeseredett magyart és
megmagyarázza neki, hogy a bolgár akkor rázza a fejét, mikor igent
mond s akkor bólogat, amikor tagad. — Fránya egy nép, de ennek
alighanem a sok szamár az oka. Ügy vélem, mikor a jó Isten Bul
gáriába helyezte a szamarat háziállatnak, a huncut bolgárok, nehogy
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szamárnak nézzék őket, hát azóta csak azért is bólogatnak, mikor
nemet akarnak mondani.
No, de száz szónak is egy a vége, megjött a hazaindulás ideje
is. Utolsó piászterünket szélnek eresztve, július 14.-én este, tehát
vasárnap elindulva, 19.-én, azaz pénteken reggel frissen, vidám han
gulatban ismét megérkeztünk a mi páratlanul szép és kedves Buda
pestünkre.

Hogyan vezette vissza egymáshoz a haragos
házastársakat egy elveszett Ev. Népiskola ?
(Szemelvény egy levitatanító iskolánkívüli munkájából.)
Irta: Istenes József, levitatanító.
Mielőtt lepergetném szemünk előtt ezt a kis filmet, legyen sza
bad a könnyebb megértés céljából, ennek a házaspárnak az élet
rajzát röviden ecsetelnem.
Rokonházasság ! Az asszony 28, a férj 34 éves. Tiz éve há
zasok. Jómódú, fiatal házaspár. Házasságuk első évében egy kisfiúk
születik. A kisfiú állandóan beteg. Kilenc éves korában meghal.
Van nekik még egy hároméves kisfiúk.
Íme a történet 1
Korán reggel elmentem a szőlőhegybe gesztenyét szedni. Az
úton az Ev. Népiskolából olvasgattam. Láttam, hogy az a fiatalasszony is odaigyekszik, akit ezelőtt egy héttel az ura megvert és
elkergetett a házából.
Megvillant agyamban a gondolat, hogy azzal az asszonnyal
beszélnem kellene. Nemcsak vele, hanem majd az urával is. Gon
dolkodtam, hogyan kezdjem a társadalom egyik alappillérének meg
rendüléséről szóló szomorú beszédet. Ilyen magánjellegű beszélge
téssel nem akartam csak úgy, minden megfontolás nélkül odaállítani,
nehogy még rosszabbá váljék az eset.
Utolértem az asszonyt. Üdvözöltem s hozzácsatlakoztam. Álta
lános dolgokról beszélgettünk. Hangján észre lehetett venni szomo
rúságát. Nem sikerült átsiklanom a szomorú tárgyra. Elváltunk.
Lemondtam arról, hogy az asszonnyal most beszéljek. Hivatá
som szeretete azt sugallta, hogy hazafelé is megkíséreljem a kényes
ügy elintézését. Nem sikerült, mert az asszony nem ment még haza.
Olyannak éreztem magam, mint az, aki valamilyen nagy vál
lalkozásában kudarcot vallott. Mégis bíztam abban, aki mindnyá
junk munkájára áldását adja.
Hazaértem. Az úton valahogy elvesztettem mindnyájunknak jó
barátját, az Ev. Népiskolát. Az a szerencsétlen asszony találta meg.
Megvolt az alkalom, hogy nemcsak az asszonnyal, hanem az urá
val is beszéljek. Nem hiába bíztam !
Mielőtt elindultam az elveszett folyóiratért, fohászt küldöttem a
szerencsétlenek Megmentőjéhez.
A férj lakására mentem, mintha nem is tudnék arról, hogy a
felesége nincs vele. Benyitottam. Üdvözöltem és beszélgettünk. Olyan
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tárgyra tereltem a beszédet, amelyről szeret beszélni. Mikor már jól
belemelegedtünk a beszélgetésbe, elérkezettnek véltem az alkalmat,
hogy az asszony visszahívásáról tárgyaljak vele. A következőképen
folytattam a beszélgetést: Ma reggel a szőlőhegyben voltam. Haza
menet elvesztettem egy világoskék füzetet. Láttam, hogy a maga
kedves felesége jött utánam haza. Szeretném tőle megkérdezni, nem
találta-e meg ?
— Az asszony nincs itthon — mosolyog —, megszökött.
— Ne mondja ! Mikor ?
— Már a múlt héten — felelte ismét mosolyogva. Látszott rajta,
hogy még nem bántja gonosztette. Eszerint irányítottam beszédemet.
— Majd megbékülnek — folytattam —. A tiszta kéklő égen is
átvonul néha egy-egy viharfelhő, amely rövid időre ugyan eltakarja
a napot, de elvonul és ismét ragyog a gyönyörű nap. Meg aztán a
földmívesembernél legtöbbször a munka pöröl.
— Ügy van, tanító úr.
— Ugy-e rövidesen visszahívja a feleségét ? Hiszen azt mond
ják, hogy: páros élet a legszebb a világon. Nézze, önök már tíz
éve együtt vannak. Nem is tudna már az asszony nélkül élni. El
tudná azt viselni, hogy a kis Rudi ne jöhessen többé magához ?
üzenje meg az asszonynak, hogy nem talál-e haza ?
— Majd meglátom — felelte gondolkozva. (Kezdi belátni
gonosztettét.)
— Ne habozzék ! Hívja csak vissza ! Mit csinálna egyedül ?
Ugy-e megteszi ?
—- Meg, n a ! — mondta mosolyogva.
Komoly, vallásos dolgokról most nem beszélhettem vele, mert
nem tartozik a vallásos emberek közé. Régebbi beszélgetéseim alap
ján tudom, hogy szeret a vallásról vitatkozni. Most a békítés volt a
cél. Inkább ezután látogatom meg többször és kísérelem meg a val
lásosságra buzdítani.
— Tudja mit? Maga úgyis még ma hazahívja az asszonyt.
Este majd eljövök és elkérem tőle a füzetet — próbálkoztam biz
tossá tenni az eredményt.
— Menjen csak el hozzá most, az édesanyjánál van és kér
dezze meg tőle, megtalálta-e ?
— Aztán megtegye azt, amit mondott! Isten megáldja 1
Nem mentem mindjárt az asszonyhoz. Gondolkodnom kellett,
hogy mit mondjak neki, mert nagy volt a feladatom. Kilenc évig
sajgó s most még mélyebbre tört fájó sebre kellett enyhítő balzsam.
Sűrűn hulló, forró könnyeket kellett megtörölni, vörösre sírt szemek
ről. Oda a mélyen érző anyai szívet megértő, szintén mélyen érző
szív kellett. Bele kellett magamat élnem az ő fájdalmaiba. E gon
dolattal nyitottam be: „Uram, segíts!“ Egy kicsike szobába értem.
— Jónapot kívánok ! — köszöntöttem.
Az Ev. Népiskoláról érdeklődtem először. Meglett. Rövid inga
dozás után rátértem beszédem igazi tárgyára s beszélgetésünk magán
jellegűvé vált. Az anya legérzékenyebb pontján, a gyermeken kezd
tem a beszélgetést, hogy az anyát a további beszélgetéshez elő
készítsem.
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— Mit csinál a kis Rudi ?
— Itt az ágyban alszik.
— Nézze csak, milyen szépen alszik a kis angyal!
— Bizony, tanító úr, nem aludna olyan édesen, ha megértené az
én nagy szomorúságomat. — Forró könnyeket morzsolt szét szemében.
— Hallottam róla. Engedje meg, hogy ezzel kapcsolatban egy
néhány szót mondjak majd magának. De nem haragszik meg ?
— Nem, tanító úr.
— Csak beszéljen — késztettem az asszonyt, hogy elmondja
a történteket.
— Nem haragszom. Úgyis tudja mindenki a faluban, hogy az
uram gesztenyeszedéskor a szőlőhegyben a póznával úgy megvert,
hogy az három részre eltörött. A hátamon még most is meglátsza
nak a kék foltok. Édesanyám orvoshoz küldött, de én nem akartam
költséget csinálni. Egy pillanatig sem maradtam nála tovább. Fog
tam a gyereket és eljöttem tőle, haza az édesanyámhoz. Képzelje,
tanító úr, ő aztán bosszúból meggyújtotta a már szedett gesztenyét.
Este a konyhaajtónk elé dobta az összes ruhámat és azt mondta :
ha visszajössz, még jobban kapsz 1
— Mondja csak, mindig úgy szokott bánni magával az ura ?
— Bizony, tanító ú r ! Mikor még az Istenben boldogult Feri
fiam élt, nagyon sokszor megvert. Nagyon sokszor ittas szokott
lenni. Ilyenkor pörölt, veszekedett, azután lefeküdt. Nekem kel
lett akkor minden munkát elvégeznem. Ha valamit eladtunk, például
gabonát, én pénzt sohasem láttam. Addig hordta magánál, míg el
nem fogyott. Akkor nagynehezen ki kellett mindent bírnom, mert
szenvedő fiamat — szemeiből könnyek patakzottak — nem akartam
otthagyni. Tanító úr. én már nagyon sokat szenvedtem abban a ház
ban. Beteg fiam mellett sokszor egész éjjel virrasztottam, az egész
napi fáradságos munka után. Mindig mellette kellett valakinek lenni,
mert minduntalan kért valamit. Férjem nem törődött vele. Gondolja,
tanító úr, ez kilenc évig tartott. Ez azonban nem volt elég, még az
uram is kínozott.
— Bizony szomorú 1
— Eljöttem tőle. Úgy határoztam, hogy elmegyek szolgálni.
Édesanyámnál nem maradok, ott sem lesz jó. Most még fiatal vagyok,
keresek annyit, hogy megélhessek. Földemet bérbeadóm. Ha meg
öregszem, van annyim, hogy szépen megélhessek, mert mindennek
a fele az enyém.
— A kis Rudira nem gondol ? Annak ki viseli gondját ?
— Már nem olyan kicsi. Majd édesanyám gondját viseli.
— Hátha visszahíná, visszatérne ?
— Nem, tanító úr. Már eleget szenvedtem nála 1
— Bizony megismerte maga, mit jelent édesanyának és fele
ségnek lenni. Kevés olyan édesanya van, mint maga. — Igyekszem
az érzelmekre hatni, mert az asszony egy kissé konok. — Magának
nem szabad arról megfeledkeznie, amit az oltár előtt megfogadott.
Nemcsak az örömórákra, hanem a szenvedés óráira is szól az a
hűségeskü. Hiába, mégis csak a vallásban, Istenbe vetett hitben
kell megnyugvást találnunk az élet minden szenvedésében.

19
— Engedje meg, hogy egy ajánlatot tegyek magának.
— Legyen szíves, tanító úr, tanácsot adni, mitévő legyek ?
Az asszony arca egy pillanatra kiderült.
— Nézze, én egészen őszinte leszek magához. Ne tessék meg
haragudni.
— Nem, tanító úr.
— Én hasonló esetről tudok. Az asszony sokakhoz fordult tanács
ért. Mindenki azt mondta neki, ha férje visszahívja, térjen vissza. Én
is azt mondom magának, ha férje valamiképpen is kifejezésre jut
tatná visszahívását, tegye meg.
— De . .. — az asszony gondolkodva a földre néz és keservesen
sírni kezd •— megérdemeltem én azt, hogy velem valaki olyan állati
módon bánjék. Miért kell éppen nekem annyit szenvednem ?
— Tudja-e, mit mond Pál apostol? „Akit szeret az Úr, megdor
gálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.“ Mi emberek nem
értjük meg szenvedéseinket. Eltűrhetetleneknek, büntetésnek véljük.
Ugyancsak Pál apostol m ondja: „Bármely fenyítés ugyan jelenleg
nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igaz
ságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakorol
tatnak.“
— Nem, tanító úr ! Fiatal életemet ütés-verés közt töltsem ? Nem
tudok visszatérni! Én már úgyis mindent megkíséreltem, amit ember
megtehet.
— Nagyon jól tudom azt. De én kérem magát, kísérelje meg
mégegyszer. A 10 évi együttlét után, férje majd megúnja az egyedül
létet és igen rövid időn belül visszahívja magát. A megszokásnak
sokszor nagyobb hatalma van, mint a szerelemnek.
— Nem hiszem, már egy hete, hogy elkergetett. Ha visszamen
nék, megint csak úgy bánna velem, mert az én uramban egy csöpp
vallásos érzés nincs. 10 éve együtt vagyunk, de még csak egyszer
láttam imádkozni. Csak egyszer imádkozott velem, amikor Istenben
boldogult fiam a halálos ágyon feküdt. Más imádságot nem tud kívül
ről, csak a Miatyánkot. Folyton e világ dolgai után jár. Iszik, kártyázik.
— Na lássa ! Jó, hogy ezt mondta. Bizonyára nem küldte hiába
a jó Isten ezt a szomorúságot magukra. Minden bajban, szenvedés
ben azt kell meglátnunk, hogy mit akar tőlünk ezzel a jó Isten. A
maguk nehéz esetének is bizonyára van célja. Én azt hiszem, hogy
a jó Isten ezzel a férjét akarja az ő útjára téríteni. Ennek maga az
eszköze. Magának tehát igen nehéz, de szép feladata van. Magának
kell majd férjét Isten útjára visszatéríteni. Ne utasítsa vissza a jó
Isten kérését. Térjen vissza. Nem volt céltalan fiának 9 évi szenve
dése sem. Tudja, mit mond Isten a tíz parancsolatra ? Megmondom.
Én beszéltem férjével. Ő azt mondta, hogy meg nem mutatja az útat,
ha egyedül nem talál haza.
— Mikor, tanító úr?
— Ezelőtt. Ha üzenne, hogy hazamenjen ? Ebből a kijelentésé
ből látja, hogy vissza fogja hívni. Visszamegy?
— Vissza, tanító úr, megpróbálom.
— Nézze, én magának nem akarok most prédikálni, csak taná
csot, igazságokat mondok magának. Ha visszatér, ne vétesse észre
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magán a történteket. Ez nagyon nehéz, tudom. Anyai szív meg tudja
tenni. Legyen kedves és jó hozzá. Próbálja meg a szeretettel íefegyverezni. Nagyon fontos, hogy tapintatos legyen férjével szemben.
Alkalmazkodjék egy időre urához, amíg a béke meglesz. Mindig azt
nézze, mit szeretne az ura. Ha valamit szólna a történtekről, igye
kezzék ügyesen másról beszélgetni. Ha ismét ittas lenne, akkor is jól
bánjék vele. Inkább egyedül végezze el most az elején a munkát.
Vigyázzon, hogy ne igyék sokat. Ha ismét goromba lenne, ne fele
seljen. Szemrehányásokat ne tegyen ! Rosszra rosszal ne feleljen 1
Mások előtt különösen fogja pártját. Különösen most, amíg ismét
helyreáll a béke, igyekezzék ezeket megtenni. Ne gondolja azonban,
hogy ez csak a maga erejéből fog sikerülni.
— Bizony, tanító úr: „Erőnk magában mit sem é r . . . “
— Aki hisz, az vigasztalást és erőt talál az imádságban. Sokat
imádkozzék. Kérje a jó Istent, hogy,,megsegítse. Mindig férjéért is
imádkozzék. Bízzék a jó Istenben ! 0 biztosan megsegíti. Tehát tér
jen vissza férjéhez, tegye meg ezeket. Hiszen nem lehet senki na
gyobb befolyással férjére, mint maga. Ha mindezek sikerültek magá
nak, akkor nagy győzelmet aratott. Nemcsak családi boldogságuk
állott ismét helyre, hanem az Istennek egy megtévedt juhocskáját
segítette visszavezetni pásztorához. Én is segítségére leszek. Ha talán
megáldja magukat a jó Isten egy gyermekkel, akkor majd a bölcső
felett ismét egyek lesznek.
— Köszönöm, tanító úr, a szép szavakat és a jó tanácsot. En
már nagyon sokat megpróbáltam, megpróbálom ezt is. Ha visszahív
a férjem, visszatérek.
— Tegyen meg mindent, ahogy mondtam. Imádkozzék sokat,
férjéért is. Szeresse őt. Igyekezzék mindent elfelejteni. Mégegyszer
mondom, a szeretet a legfontosabb. Isten áldja meg magukat és
legyen Ö nökkel! Erről, amit itt beszéltünk, senkinek ne szóljon —
fejeztem be a beszédet és elmentem.
Hazamenet, első gondolatom v o lt: „Köszönöm, Uram, hogy
megszólaltál bennem 1“
Kételkedtem, hogy sikerült őket kibékítenem, mert igen élesnek
látszott köztük az ellentét. Nem is volt nyugtom.
Este azután igyekeztem a házuk felé sétálni. A férj behívott.
— Na, tanító úr, megtért ám az asszony 1 — mondta mosolyova
a férj.
— Hogy-hogy?
— Azt üzentem a gyerekkel, hogyha maga nem talál haza,
én haza nem vezetem.
— Hol van most ?
— Künn van, biztosan szégyenli magát, mert nem jön be.
Sokáig elbeszélgettem vele.
— Hát csak legyenek meg békességgel!
Késő este lett, mire a történet végétért. A sikeres munka öröme
sugallta, hogy a késő éjjeli órákig leírjam az elmondottakat. Meg
kívánom jegyezni, hogy a beszélgetés német nyelven történt.
Sem prédikáció, sem valami nagy alkotás nem akart ez lenni.
Csupán csak hivatásom egyik igen szép feladatának elvégzése. Lelki
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ismeretein sugallata. Nem akarok mást, sem híveim, sem kartársaim
között, mint csak jót tenni. Megmutatni, hogy nem végeztem el
kötelességemet, ha átléptem az iskola küszöbét, hanem részt kell
vennem a hívek örömében, bánatában.
Végül hadd adjak feleletet azoknak, akik esetleg azt monda
nák, hogy ez nem a tanító, hanem a lelkész dolga.
Sok olyan egyházközségünk van, amelyben nincs lelkész,
csak tanító, akinek a hívek lelkigondozásában is részt kell vennie
(levita tanító). Oda a lelkész egy évben csak egynéhányszor mehet.
Ki viselje gondját azoknak a híveknek, ha nem a tanító, akinek a
munkája ilyenkor megkétszeresedik ? Ilyen helyen igen is kötelessége
a tanítónak a hívek lelki gondozása, amelyről egykor majd számot
is kell adnia.
Ahol meg van lelkész, ott igenis elsősorban a lelkész dolga.
Ha azonban az alkalom úgy adódik, visszavonuljon-e ilyenkor a
tanító ettől ?
Kérem kartársaimat, különösen azokat, akiknek ez a nehéz, de
szép feladat jutott osztályrészül (lev. tanítók), ne hagyják tévelygő
híveiket elveszni, hanem segítsék ezeket teljes szívükből visszavezetni
lelkűk pásztorához, hogy „légyen egy akol és egy pásztori“
Erre akar példa lenni ez a kis történet.

Megoldásra váró problémák.
Grieszhaber Endre Henrik.
Az értékegység ügye.
Év végén mindenki, egyén, kisebb-nagyobb társadalmi közösség
számvetést, mérleget készít. Az egyik oldalon felsorakoztatja bevé
teleit, a másikon pedig a kiadásait és ezeknek egybevetéséből álla
pítja meg azután gazdálkodásának plusz, avagy mínusz eredményét.
A szerencsés jobbmódúak az így mutatkozó pluszt boldog önérzettel,
talán duzzadó kebellel is viszik ót az új esztendőre. Ez már magá
ban véve is szerencsés, boldog új esztendőt jelent, mert mitagadás,
a földi élet boldogságához nemcsak lelkiek, hanem földiek, anyagiak
is kellenek. Az anyagi gondoktól való mentesség, az a bizonyos úgy
nevezett jobbmód nagyon fontos kelléke még a hivatásbeli tevékeny
ségünknek is. Meg nem cáfolható tapasztalati tény, hogy százszáza
lék erejéig csak az tud hivatásának megfelelni, akit nem gyötörnek
éjjel-nappal az anyagi gondok és aki nem roskad össze már kora
reggel az anyagi terhek súlya alatt.
Azért hangsúlyozzuk ezt, mert a magyar tanítóság azoknak a
táborába tartozik, akik az évvégi költségvetést mínusszal kénytelenek
lezárni, akik a leszorított igények melletti életstandard dacéra keserű
szájízzej, csalódottan és gondokkal telten lépnek át az új eszten
dőbe. A magyar tanítóság számára az új esztendő ismét egy új kérdő
jel, mert nem tudhatjuk, mennyi keserű csalódást, mennyi tűszúrást
és mennyi igazságtalanságot, méltánytalanságot fog hozni azoknak a
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részéről, akikről teljes joggal ennek az ellenkezőjét kellene feltéte
leznünk !
A mai szomorú idők közepette minden magyar tisztviselő anyagi
helyzete kedvezőtlen. Kevés azon kivételeknek a száma, akik a régi
igényekkel léphetnek át az új esztendőbe és akik ilyen igények mel
lett is pluszt mutathatnak. A legtöbb tisztviselő úgy tartotta meg pénz
ügyi helyzetének egyensúlyát, hogy lemondott mindenről, ami intelli
gens ember számára emberi módon való megélhetést jelent. Dolgo
zik a megszakadásig, az összerogyásig. Nem jár sehova, nem él
társadalmi életet. Lemond minden nemesebb szórakozásról, állá
sának megfelelő ruházatról, lelket gazdagító különféle élmé
nyekről stb.
De kérdem, miről mondjon le általában a magyar tanító, akinek
az anyagi ellátása eddig is olyan volt, hogy csak a legnagyobb
lemondások árán tudott valahogyan létezni és akit az anyagi szegény
sége miatt eddig is sokszor mellőztek olyan társadalmi osztályok,
kik veje hasonló végzettséggel, de azért jobb anyagi ellátásban vol
tak ? És mihez fogjon ezenkívül még az a terményjárandóságos,
értékegységes tanító, aki immáron 1928 óta megcsonkított fizetésének
is csak a kb. kétharmadát kapja, mert a másik egyharmadot elveszti
a helyi javadalmának a túlértékelése á ltal!
Maga az illetékes állami hatóság ismételten kijelentette, hogy
az értékegységnek igazságos rendezéséhez legalább egy millió pen
gőre volna szükség. Ezzel azt is elismerte, hogy ennyivel rövidítette
meg az érdekelt értékegyéges tanítóságot évenként. Ez pedig most
már hét év óta hét millió pengőt jelent. Ennyivel áldozott a szegény
javadalmú terményjárandóságos magyar tanítóság a magyar állam
háztartásának oltárán akkor, amikor tételes magyar törvények mond
ják, hogy a magyar tanító fizetésében különbség nem lehet és
amikor tételes törvény arra kötelezi az illetékes minisztereket, hogy
az értékegységet meg kell változtatni, újra kell értékelni, ha lényeges
árdifferenciák jelentkeznek.
Hétmillió pengő a terményjárandóságos, értékegységes tanítói
közösség számára is, de az egyesék sámára is egy óriási tőke. Jó
néhány ezer pengővel volna kevesebb terhe néhány gondokkal meg
rakott, több gyermekét is házonkívül taníttató tanítónak. És jó néhány
tanító számára jelenthetne egy kis szerény hajlékot agg korára az
így igazságtalan úton elvitt összeg!
Csodálhatjuk-e, ha az érdekelt tanítóság sorában azután olyan
keserves kifakadások hangzanak el, melyek azt célozzák, hogy a
tanítóság hagyjon ott mindent, amire törvény szerint kötelezve nincsen ;
ne vegyen részt semmiféle iskolánkívüli tevénységben; ne legyen
szekértolója azoknak, akik meg sem hallgatják jogos panaszaikat;
lépjen ki a Nép.-bői; ne vállaljon a Nép.-ben semmiféle tisztséget;
lépjen vissza a Frontharcos Szövetségből stb.
Csodálhatjuk-e, ha a legutolsó országos gyűlésünkön egy igen
komoly értékünk azt mondotta, ne bolygassuk már az értékegység
ügyét. Ne kérjünk, könyörögjünk, kilincseljünk. Ne memorándumozzunk, ne írjunk, mert ez mind haszontalan hiábavalóság. Elég volt immá
ron a térdencsúszásból, a megalázkodásból. Hallgassunk és tűrjünk né-
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mán, önérzetesen. Legyünk — ha már azok vagyunk — legalább
önérzetes koldusok !
Csodálhatjuk-e, ha az a tanítói felfogás lesz maholnap úrrá a
lelkek felett, melyet a nyáron hallottam, amikor is egyik kollégám
azt mondotta : Lelkiismeretesen elvégzem az iskolai munkámat. Pon
tosan bemegyek. Pontosan kijövök. Azután minden szabad időmet
a családomnak és a méhészetnek szentelem. Most még gyümölcs
fákat ültetek és azokat gondozom. Ezekkel pótolom legalább az értékegység-veszteséget. ..
Ezt nem akarhatja sem az állam, sem az államhatalom 1 Nem
akarhatja sem az egyház, sem az egyházi hatóság 1 Vájjon hová
lenne a magyar társadalom, ha ezek a felfogások tényleg úrrá lenné
nek a lelkek felelt és a magyar felekezeti tanítóság tényleg minden
től visszalépne ? Lehetne-e bármilyen társadalmi megmozdulás és
eredményes alkotás ? Azt hiszem a legmagasabb állami hatóság is
nagyon jól tudja, milyen nélkülözhetetlen értéket jelent a vidéken
különösen a tanítóság. És ha ezt tudja, meg kell érteni jogos pana
szát, keserves fájdalmát és meg kell szüntetnie azt a jogtalanságot,
melyet hét év óta elszenved.
Én a magam részéről, bármennyire is meg tudom érteni a legkeserübb kifakadásokat is, a legpesszimisztikusabb felfogásokat és
megnyilatkozásokat is, optimista maradok e tekintetben, mert azt val
lom, hogy a kérdésnek megoldáshoz kell jutnia. Ha az idén 1935ben, nem, hát 1936-ban. Ha nem oldotta és nem oldja meg ez a
kormány, majd jön egy másik, mely megoldja. De megoldatlan igaz
ságtalanság még nem maradt és nem fog maradni.
A Gömbös-kormány köztudomású munkaprogramm szerint végzi
dolgait. És hogy a mi ügyünk „is ebben a programmban benne van,
idézem a kultuszminiszter úr Őexcelenciájának egyik beadványomra
mostan kapott válaszát a következőkben :
Nagyméltóságú
Sztranyavszky Sándor úrnak
az országgyűlés képviselőházának elnöke
Budapest.
Kedves Barátom !
Voltál szíves érdeklődni a dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesületnek azon kérvénye iránt, melyben a természetbeni javadal
mak értékegységének megváltoztatásáért folyamodtak.
Nagybecsű tudomásodra hozom, hogy az értékegységek meg
változtatását programmomba felvettem és amint a beosztás lehetővé
fogja tenni, intézkedni fogok, hogy a képviselőház napirendjébe
felvétessék.
Szíves üdvözlettel:
Hóman sk.
Ne vegye tehát tőlünk senki sem zokon, ha az itt-ott elhang
zott tiltakozások ellenére is a kérdést állandóan napirenden tartjuk
és annak végleges megoldását igenis szorgalmazzuk. Ismételten meg
fogjuk keresni az illetékes fórumot és fórumokat, hogy sérelmeinket,
különösen pedig az értékegységet odatárjuk azok elé, akiknek bizo
nyára csak egy kézlegyintésébe kerül, hogy végre igazsághoz jussunk.
Az értékegység-ügy a magyar nem állami tanítóságnak egy
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megoldásra váró problémája, melyet a követel rovatban átviszünk
az 1936. esztendőre. Nem töröljük, mert nem törölhetjük mint „be
nem folyó követelést“, hanem állandóan hangoztatjuk, hogy izgas
suk azoknak lelkiismeretét, akik meg kell, hogy oldják s meg is fog
ják oldani, ha van igazság a földön és lelkiismeretesség az illeté
kes faktorokban !
A kántori és lévitai ügy. Szintén megoldásra vár. Amikor
1923-ban elvették, bár csak „ideiglenesen“ a tanítóságnak egyetlen
mellékkeresetét „az államháztartás súlyos helyzetére való tekintet
tel“ és belenyúltak a tanítóságnak néhány fillérrel bélelt zsebébe,
akkor talán maga az egyházi főhatóság sem sejtette még, hogy az
államhatalalom tulajdonképen magának az egyháznak a zsebében
vájkál jogtalanul, mert ráteszi a kezét olyan összegre, melyet őseink
a legszorosabban vett kántori javadalom címén izzadtak ki.
Szószerínt tudnánk idézni az akkor elmondottakat, az akkori
próféciánkat, mely most, sajnos, mértani pontossággal be is követ
kezett. De hiszen már akkor is nyomban jelentkeztek a különféle
bajok. Csak más alakban, mint ma. Akkor még nem volt a tanító
ságban túltermelés. Sőt egyenesen tanítóhiány volt észlelhető. Ennek
következtében ki-ki megnézhette jól, hová, merre megy tanítónak,
avagy kántortanítónak.
Valamikor a kántortanítói állás nagy megtiszteltetés, bizonyos
előmenetel volt. Voltak nagyon „jó“ kántortanítói állások. Hogy ilyent
valaki elnyerhessen, lelkiismeretesen kellett dolgoznia az iskolában,
szorgalmasan kellett magát képeznie a zenében, orgonálásban, sokat
kellett énekelnie, hogy megfelelő hanganyagra tegyen szert. Szóval
igyekeznie kellett megszerezni mindazon kellékeket, melyek képessé
tették arra, hogy bukás nélkül kiállhasson választás előtt a „Platzra“.
Hogy teljes sikerrel tegyen a gyülekezet hallgatósága előtt kántori próbát.
És ugyanígy dolgozott az is, aki egy lévitakántortanítói állásra
pályázott. Szép néhány prédikációt vágott be és adott le, hogy magát
közismertté tegye. Hogy végre valahová egy ilyen jó állásba bejut
hasson. Olyan ügyes tanítószónokok születtek így, hogy a legnagyobb
megerőltetés mellett sem tudtak pl. nálunk nagyobb leánygyülekezetet sem anyásítani, mert azt mondották a hívek : „Hiszen szebben
beszél a tanítónk, mint az x.-i lelkész!“ Tessék csak végigtapogatni
néhány ismertebb, most már nyugalomba vonult ilyen lévitatanítót,
aki lelkiismeretesen készült mindig a mondanivalójára, milyen csinos
és értékes kis gyűjteménye van akárhánynak, közötte nagyon szép
számmal olyan is, amit nem másolt, hanem teljesen önállóan készí
tett ! Lehet, hogy talán egyetemi professzori nagyképűséggel ezeket
lebecsmérelnők, de a fontos az eredmény. A fontos az, hogy ezekben
a gyülekezetekben olyan virágzó egyházi élet volt, hogy akárhány
anyagyülekezet megirigyelhetné még ma is érte 1 (De veszedelme is
van e helyzetnek! Szerk.)
A kántori és lévitai javadalomnak az elkonfiskálásával ez mind
elmúlt. 1923 után senki sem kívánt kántornak menni, még kevésbbé
lévitának. Miért is ment volna ilyen állásokba, ahol ez a mellékfog
lalkozás csak terhet, nyűgöt jelentett minden anyagi ellenszolgáltatás
nélkül. Mert a kántorság állandó lekötöttséget, nagy felelősséget és
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még több kellemetlenséget jelentett. Ezért sok gyülekezet kántori állá
sát 1923 utáni években nem lehetett betölteni. A lévitaiakra meg fogni
sem lehetett senkit. Akárhány gyülekezet, hogy tanító nélkül ne ma
radjon, kénytelen volt ismét a zsebébe nyúlni és egy újabb kántori
dotációval valakit magához csábítani. De ezt nem is tehette nyíltan,
mert a magas állami hatóság ismét elvette volna ezt is.
Látszólag a helyzet e tekintetben megjavult, mert a tanítói túlprodukcióval most ismét a gyülekezetek vannak előnyben. Válogat
hatnak. Van tanító bőven. De most az a baj, hogy csak a fiatal,
kezdő tanítókban. Pedig a kántori és különösen a lévitai állásokra
tapasztalt, érettebb gondolkodású erők kellenének. Akik nemcsak
tanítók, kántorok, prédikátorok, hanem jó ádminisztrátorok is volná
nak. Ez pedig ma nagyon fontos. Legalább is olyan fontos, mint
maga az igehirdetés. Aki pedig a képzőintézet padjából egy önálló
lévitakántortanítói állásra meg lesz választva, lehet azonnal jó tanító,
jó kántor, jó szónok is, de jó ádminisztrátor nem lehet, mert
ehhez nemcsak adottság, hanem idő és gyakorlati tapasztalat is
szükséges.
Valamivel még könnyebb a helyzet az anyagyülekezetben, ahol
lelkész mellett működik a fiatal kántortanító és ahol kevesebb fele
lősséggel kevesebb kárt okozhat gyülekezetben, önmagában.
Újabban az egyetemes egyház is észrevette ezt a lehetetlen
helyzetet és különösen a filiákat szeretné valahogyan menteni lelkész
tanítóknak a kiképzésével és a filiákban való elhelyezésével. Ezzel
egyben a lelkészi túlprodukciót is némileg enyhíteni gondolja.
Ügy tudom, két formája van ennek a kérdésnek. Az egyik, hogy
a lelkészt tanítói képzéssel, tanítói oklevéllel ellátva lelkésztanítói
állásokra képesítenék. A másik pedig, hogy a tanítót valamilyen
módon lelkészi kiképzésben részesítenék.
A zsinati javaslatokban már bizonyos mértékben gondoskodni
is kívánnak e kérdés rendezéséről.
Nagyon ideális elgondolás mindakettő, de attól félek, hogy gya
korlati kivitele nagyon kellemetlen nehézségekbe ütközik. Lehet, hogy
míg a lelkészi és tanítói túlprodukció tart, addig ez valahogyan megy.
De abban a pillanatban, amikor ezek megszűnnek, más és végleges
megoldást kell keresni.
A lelkésztanítói képesítéssel szemben aggályaim vannak. Nagyon
félő, hogy ezek az állások csak átmenetiek lesznek. Akik lelkészi
oklevéllel a kezükben, itten elhelyezkedést találnak, hacsak lehetsé
ges, lesz számukra a szabadulás, menni fognak rendes lelkészi állá
sokra. Mert ne feledjük, nagyon nehéz terep ám ez. Egész héten át
lelkiismeretesen osztatlan hatosztályt vezetni. Kántori és lelkészi funk
ciókat végezni, iskolánbelüli, iskolánkívüli tevékenységet kifejteni, ez
nem egy, hanem három egész embernek a munkája. Ezt csak tanító
bírhatja, aki nem sandíthat lelkészi állásba. Azután hogyan lesz az
ilyen jelkésztanítónak a társadalmi elhelyezkedettsége? Legyünk őszin
ték. Én nagyon félek, hogy a lelkészi kar számára ő lesz kevés, a
tanítói kar meg az ő számára lesz kevés és akkor az illető sem lel
kész, sem tanító nem lesz. Lóg majd ég és föld között, mint Mohammed
koporsója. Keserűség lesz az egész élete.
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Gyakorlatilag sokkalta több és állandóbb reményt fűznék ahhoz,
hogy a tanító megfelelő lelkészi képzést kapjon. Ennek természetesen
nélkülözhetetlen előfeltétele az volna, hogy az egyház haladéktalanul
igyekezzék visszaszerezni az elvett kántori és lévitai javadalmat, hogy
így egy kis anyagi ellenérték buzdítólag is hasson azokra, akik három
embernek a munkájára vállalkoznak. Ha ezt sikerülne elérnünk, akkor
mindig volna olyan tanító, aki, mondjuk pl. ötévi tanítói gyakorlat
előfeltétele mellett is, elmenne ilyen tanfolyamra, hogy a lelkészi szol
gálatokra magát képesíttesse.
Az ilyen tanítót azonban feltétlenül fel kellene ruházni különféle
olyan funkciók végzésével, melyet most a filiabeli tanító nem végez
het. Íme itt van pl. a keresztelés. Még a falusi szülésznő is végez
heti, bár csak szükség esetén, míg ugyanezt a filiabeli tanító, aki
vasárnaponként igét hirdet a szószékről, nem teheti.
A lelkészi szolgálatnak az elvégzése a tanítóra nézve emelke
dést jelentene, melynek nem maradna el a jótékony hatása az egy
házi életnek sokféle vonatkozásában.
Ismétlem azonban, bármilyen formájában intézzék el is egyházi
hatóságaink ezt a kérdést, gyakorlatilag csak úgy lesz állandó értéke,
ha annak anyagi előnyét is biztosítani tudják. Mert ha az egyház
nem tudja visszaszerezni azt, amit az államhatalom tőlünk kántorok
tól közvetlenül, a gyülekezetektől pedig közvetve elvett, a kántori
és lévitai javadalm atokkor ennek a kérdésnek a végleges és gya
korlati megoldása csak utópia marad.

Megfigyelések.
A továbbképző iskola tanterve. Nagyfontosságú rendelkezés
az, amellyel a kultuszminiszter a továbbképző iskolák tantervét és
tantervi utasítását kiadta. Régi mulasztást pótolt ez a munkálat, ami
nek tanulmányozását s majd az életben megvalósítását várja a mi
niszter a tanítóságtól. Kétségtelenül számottevő az az egységes fel
fogásra vezető lépés népoktatásügyünkben, amit a továbbképző is
kola életében az új tanterv és utasítás jelent. Egységes irányítás
nélkül az oktatás e fokon eddig teljesen ötletszerű, hiányos, bizony
talanságban tapogatózó volt. Különösen a kezdő tanító nehezen iga
zodott el e téren, nem talált útmutatást. Most e hiányt pótolja a
kiadott munkálat. Nagy előnye, hogy az élethez alkalmazkodik, nem
kíván lehetetlent. Nem jelöli ki sablonosán és kötelezően az okvet
lenül elvégzendő anyagot, hanem megkívánja, hogy a helyi körül
ményekhez szabva válogassa ki a tanító a tárgyalandó egységeket.
Gyakorlatias, átfogó, közhasznú ismereteket ölel föl.
A tanterv- és utasítással még foglalkozunk. Készséggel fogad
juk a kultuszminiszter óhaját, amely szerint minden erőnkkel igyek
szünk az általános továbbképző iskola munkáját sikeressé tenni.
A tanítóság a maga részéről eddig is igyekezett e téren kötelességét
teljesíteni. Nem rajta múlott, hogy hiányai miatt ez iskolatípus az el
sorvadás jelét viselte magán. A helyzetnek javulnia kell. Rá kell
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azonban mutatnunk arra, hogy teljes megoldást még a tanterv és
utasítás kiadása sem hoz. A kitűzött nagy célok, magasabbrendű
nevelés-oktatási követelmények megvalósulását mi egyedül a nyolc
osztályú népiskolától várjuk. A továbbképzőiskolai oktatás eredmé
nye népünk szegénysége, a gazdasági viszonyok, másutt pedig a
beiskolázás hiányai miatt sok vidéken ezután is kétséges marad.
A nyári hónapok 4 órai iskolai oktatása csak egyes helyeken vihető
keresztül a valóságban, mert a gyermekek nagyrésze szegénysége
miatt az őszi hónapokban őrzésre szegődik el, tavasszal ültetési, kapálási munkára s így eltávozik rendes tartózkodási helyéről. Munka
helyén pedig nem jár a továbbképzőbe. Korábban utasítás is jelent
meg, hogy az ilyen gyermekek törzskönyvi lapját nem kell a gyer
mek munkahelyére utánaküldeni, mert onnan visszatér a munka
befejezése után rendes lakóhelyére. Ez intézkedést hatályon kívül
kellene helyezni. Ma is van még törzskönyvvezetői mulasztás, ami
nek következménye, hogy a továbbképzősök beiskolázatlanul ma
radnak. Még városokban is előfordul, hogy a közigazgatási közegek,
ha ők a törzskönyvvezetők, nem állapítják meg az egyéni lapok
beérkezte után azonnal a be nem íratkozoitakat, hanem csak hó
napok múlva intézkednek s így addig sokan elkerülik az iskolát.
Mindezeken a bajokon lehet és kell is segíteni s akkor a mai
nál több aredményt várhatunk.
Az iskolafelügyelői utasítás megrendelésének elrendelése is
nagyjelentőségű intézkedés. Az utasításra később visszatérünk. Most
csak annyit, hogy ennek az újszerű mozzanatnak iskolaügyünk éle
tében abban van a nagy jelentősége, hogy elősegíti az egységes
nevelés-oktatásügyi törekvések megvalósulását. Maga előtt látja a
tanító, hogy milyen szempontok szerint kívánják nevelő-oktatói mun
kájának elvégzését s hogyan illeszkedik bele így az egységes neve
lési célok és didaktikai szempontok szolgálatába. Bizalommal várjuk,
hogy ebben a tevékenységében is az átmeneti nehézségek közt
megkapja a tanítóság a kellő irányítást és támogatást és munkáját
méltányosan s úgy ítélik meg, hogy bizalommal nézik és kísérik
figyelemmel népoktatásügyi törekvéseit, a maga szűk körében reá
váró feladatok megoldását.
A kinevezett iskolafelügyelők közt evangélikus tanítói karunk
Magyar István felpéci, Solti János kiskőrösi, Horváth János vadosfai,
Bajor János bonyhádi és Ludván Sándor celldömölki igazgató-taní
tókkal van képviselve.
Szeptembertől júniusig. Olvasókönyv az elemi népiskola Il-ik
osztálya számára. Az új Tanterv és Utasítás szerint szerkesztette
Kapi Béla püspök és Somogyi Béla igazgató-tanító Franklin-Társulat
kiadása Budapest. 140 oldal. Ára 1 pengő 80 fillér.
A tankönyvpiacon nagy feltűnést keltett s egyben nagy örömet
okozott a „Szeptembertől júniusig“ című olvasókönyv megjelenése.
A régi Kapi-Papp-féle olvasókönyv is kitűnő mű volt megjelenése
idején, de hosszú évek múltán a tanügy fejlődése és követelményei
folytán mindinkább hiányokat mutatott fel. Ezt a kiváló szerzők és
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a kiadó cég is megállapították és évekkel ezelőtt több tanítóhoz,
hozzám is kérdést intéztek: Mik a régi 11-ik osztályos olvasókönyv
hibái és hogyan lehet ezeket a hibákat kiküszöbölni és kitűnő
olvasókönyvet szerkeszteni a mai kornak, az új Tanterv és Utasí
tásnak megfelelően ?
Én is beadtam a kiadó cégnek óhajaimat tartalmazó levelemet.
Örömmel állapítom meg, hogy kívánságaimat egytől-egyig, 100%-ig
figyelemre méltatták. Nem tudom, de hiszem, hogy több tanítótársam
az enyimével hasonló tartalmú megjegyzéseket küldött a kiadó cégnek.
Elejétől végéig elolvastam a könyvet s első olvasás után rögtön
feltűnt a könyv hazafias, evangélikus, vallás-erkölcsös, egészségügyi
és szociális iránya, mint a legfőbb értéke a műnek. Igazi kincsesbánya ez a könyv. Tartalmasabbnál tartalmasabb prózai és verses
művek váltakoznak benne, mégpedig a gyermek korához és szel
lemi fejlettségéhez mért rövid mondatokban. A legkiválóbb írók és
költők (Jókai, Gárdonyi G., Benedek E., Gaál M., Sebők Zs., Havas
István, Rákosi Viktor. Móra László és József, Kosáriné Réz L., Doby
Ida. Petőfi, Arany, Vörösmarthy, Lampérth G., Szabolcska M., Pósa
L. stb.) műveit látjuk itt gazdag elrendezésben. Kapi Béla püspök
urat, Somogyi Béla igazgató urat sem véve ki e díszes csoportból.
Boldogok és hálásak vagyunk, hogy Kapi Béla püspök urat, mint
kitűnő gyermekirót üdvözölhetjük és végtelenül örvendünk, hogy
sorainkból kikerült tanítótársunk jeles művekkel gazdagította tan
könyvirodalmunkat.
Közkedveltté teszi ezt a könyvet 68 gazdag, művészi illuszt
rációja, mely minden beszédnél többet mond. Ezek vallásos, erkölcsi
vonatkozású, egészségügyi, szociális, tréfás és mulattató rajzok. (Kár,
hogy a kitűnő rajzolóművészek nevei nincsenek megörökítve a cím
táblán.) A gyermek kedélyét felfrissítő sok tréfás játék, mondóka,
találós kérdés, vers. (Ez utóbbi 60. Ebből 13 imádság és ének.
Bibliai mondás 31. Olvasmány 88. Prózai találós kérdés 19. Verses
találós kérdés 8. Közmondás 22. Nyelvgyötrő 4.) Továbbá a kitűnő
tartós papíroson, ritka, könnyen olvasható betűi, erős fűzése és bőr
szerű tetszetős borítékja.
Minden vers, minden prózai mű a gyermek lelkivilágára hat,
de különösképpen ki kell emelni a következő című műveket, melye
ket megindultság és könnyezés nélkül nem lehet elolvasni és letár
gyalni : Láttad-e az Istent ? Tízpengős az ntcán. Csak. Rendetlen
Ferkó. Takarékos Bözsike 20 fillérje. Öreg anyóka a havas úton.
Gazdátlan jócselekedet. A töröttlábú cinke. Ahol nincs édesanya.
Ennek az olvasókönyvnek megalkotásában nagy része van
Somogyi Béla igazgató-tanító elnökünknek, aki 10 eredeti közlemé
nyen, 10 átdolgozás és 10 módosított közlemény mellett végezte az
egész mű összeállítását és pedagógiai cenzúráját. Egy evangélikus
iskolából sem szabadna hiányozni ennek a kor színvonalán álló,
megjelenésével feltűnést keltett irodalmi értékű olvasókönyvnek.
Ajánlom ennek a műnek bevezetését minél előbb iskoláinkba,
mert ezidőszerint pótolhatatlan, igazi kincsesbánya.
Kiszely János, Cegléd.
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Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület
bevételei és kiadásai 1935. év január 1-től december 31-ig.
-0 = 3
r -~ a
o o

Bevétel Kiadás
P
f
P
f

Megnevezés

C O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pénztármaradvány 1935. évről....................
Időközi kamat 1935. é v r ő l ........................
Folvó évi tagdíjból b e fiz e tte k ....................
Hátralékos
„
„
....................
Elnök, pénztáros, jegyző, titkár, előadó utazási és ellátási k ö ltsége.............................
Két elnök, pénztáros arcképes igazolvány
térítési ö s s z e g e ............................................
Meghívók, zsinati javaslatok, körlevelek költségei...............................................................
Levelezés költségei.......................................
Budapesti gyűlésünkkor terem használatért
Tanítók Lapjára előfizetés 1935-re
. .
Vegyesekre .....................................................
Átfutó, könyvelési té te le k .............................

81
0
305
369

32
35
00
50
289 92
75 88

.

243 51
999 68

Egyenleg, mint pénztármaradv. 1935. évről
999 68

85
45
12
8
2
243
762
237
999

36
72
00
22
00
51
61
07
68

Tagdíjat nem fizetett hét egyházmegye 372 P összegben.
Kiszely János
országos pénztáros.

A nyugtákat, vonatkozó okmányokat átvizsgáltuk; a pénztári
napló bevételi és kiadási tételeivel összehasonlítottuk, a bevételeket,
kiadásokat összeadtuk s mindent a legnagyobb rendben találtunk.
Budapest, 1935 november 13—14-én.
Darida Károly s. k.
számvizsgáló bizottsági elnök.

Róth Kálmán s. k. Ziermann Lajos s. k.
számvizsg. biz. tag.

számvizsg. biz. tag.

Karsai István s. k.
számvizsg. biz. tag.

Udülőházunkra adakoztak az 1935. évb en : debreceni tantes
tület 10 P, özv. Sántha Jánosné, Sopron 1 P, „Bányakerületi Tanítóegyesület“ budapesti közgyűlésén vallásos est offertóriuma 24'66 P ;
üdülőházunk nyaralóitól 49'30 P. Összesen : 84'96 fillér.
Kiszely János
pénztáros.
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Üdülőházunk bevételei és kiadásai
Sorszám

részletezve 1935. évi január 1-től december 31-ig.

í
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Megnevezés

Bevétel Kiadás
P

f

P

5

Pénztármaradvány 1935-ről 22176, időközi
kamat 11 '54 P ............................................ 233 30
Emlékterjesztő vállalattól 101'50, adomány
186 46
84 96 P ..........................................................
Franklin Társulattól tankönyvszázalék. Tör39 30
l e s z t é s r e .....................................................
39 30
500 00
Franklin Társulattól kölcsön véve . . . .
1668 45 1668 45
Államsegély törlesztésre fordítva . . . .
Hosszúlejáratú kölcsöntörlesztéshez pótlás
263 45
Szoba- és kabindíjból.................................. 1592 86
Borpénzből bevétel 158'50, kiadás rá 112'23 P 158 50 112 23
Bejelentő lapból bevétel 8'02, kiadás erre
8 02
29 42
29'42 P ..........................................................
É le lm e z é s r e ................................................. 3926 12 3926 12
Személyzeti pótdíj 28931, üdülőhelyi díj
468 81 468 81
179 50 P .....................................................
87 00
87 00
Átfutó té te l.....................................................
Epületfentartás. Szobák festése 176 P, kőmívesmunka 79'50 P, mázolónak 380 P,
asztalosnak 43'96 P, lámparészek 17'80 P,
771 01
takarítás 30'60 P, kisebb tételek 4375 P .
Beruházás. Villany bevezetése 401'22 P, jégverem nádazása 20'68 P, gyümölcsfa vétel
512 53
27 62 P. egyebekre 63 01 P . . . . .
353 29
Különféle adókra 353 29 P ........................
115 49
Tűzkár és betöréses lopás elleni biztosítás
Levelezés 65 30 P, napi-, úti- és ellátási
88 90
díjak 23'60 P ............................................
8 06
Vegyesekre 4 06 P, jóváírásra 4'00 P . .
8868 82 8444 06
424 76
Egyenleg, mint pénztármaradv.az 1935. évről
Kiszely János
pénztáros.

A főpénztári napló bevételi és kiadási okmányait, az üdülőről
vezetetett segédkönyvei, ezek összegezését átvizsgáltuk és példás
rendben találtuk. Budapest, 1935 november 14-én.
Darida Károly s. k.
számvizsg. biz. elnök.

Karsai István s. k.

Róth Kálmán s. k.

Ziermann Lajos s. k.

számvizsg. biz. tag.

számvizsg. biz. tag.

számvizsg. biz. tag.
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KIS HÍREK.
A debreceni evangélikus egyházi énekkar már másodízben
rendezi magas színvonalú templomi ének- és zeneelőadását rövid
időn belől. Elefánty Sándor vezetésével, kiváló m unkatársa: Povázsay László és Jung Sebestyén közreműködésével az énekkar nagy,
lelkes tevékenységet kifejtve működik közre s a kísérő orgonaszámok
és zeneszámok mindegyik közreműködő nagy buzgóságát tanúsítják
és szorgalmát, nagy szaktudását igazolják.
A budai bécsikaputéri evangélikus elemi iskola most tartotta
nagyszabású 62-ik karácsonyfaünnepélyét. Ezen az ünnepi beszédet
Királyfalvi Gusztáv kartársunk mondotta. Nagy érdeklődés mellett
folyt le az áldott ünnepély, aminek értékét minden fénye mellett leg
inkább emelie az, hogy az iskola mintegy 2000 P-t gyűjtött össze
és juttatott adományként az arra rászoruló szegény gyermekeknek
és családjuknak. Az iskola ezirányú munkálkodása az országban a
maga nemében egyedülálló és lelkes tanítótestületének buzgó fára
dozását dicséri.
Kardos Gyula tanügyi esperes kitüntetése. Kardos , Gyula
balassagyarmati lelkészt, nógrádi alesperest, a Kormányzó Ur Ofőméltósága kormányfőtanácsossá kinevezni kegyeskedett. Egy kiváló
lelkészt, nemesszívű tanügybarátot ért e magas kitüntetés. Kardos
Gyula a maglódi tanítói lakban született s mint tanítófiú különös
vonzalommal viseltetett mindig a tanítói kar irányában. A nógrádi
egyházmegye tanítói kara örömmel állapítja meg, hogy a kitüntetett
lelkész úr a tanítói munkát mindig igen sokra értékelte és értékeli,
a tanítót most is legközelebbi s legkedvesebb munkatársának tekinti.
Természetes, hogy ilyen légkörben teljes harmónia uralkodik a tan
ügyi esperes és a tanítói kar között. A leadott intézkedéseket min
den tanító teljes lelkesedéssel fogadja és hajtja végre s e munka
nyomán fakadó eredmény magas színvonalra emelte a nógrádi ev.
iskolákat. A tanügy iránti szeretetét, de egyben pedagógiai készségét
is az Egyetemes Egyház is észrevette akkor, amikor őt mint kerületi
tanügyi biz. elnököt és egyetemes gyűlési előadót szerepelteti. Az
ország evangélikus tanítói kara osztatlan örömmel fogadja a legma
gasabb helyről érkezett kitüntetést s hozzá őszinte tisztelettel és hit
testvéri szeretette] gratulál azzal a hő óhajjal, hogy a kitüntetett
lelkész úr e magas kitüntetésnek sokáig örülhessen. (B)
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor 80 éves. Meleg ünneplésben része
sítette a Természettudományi Társulat a 80 éves Mágócsy-Dietz Sán
dor ny. egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagját. Egyetemes egyházunk legutóbbi közgyűlrse is melegen tűnte
tett Öméltósága mellett, amikor tanügyi bizottsági elnöki állásáról
lemondott s lelkes ünneplés után az egyetemes felügyelő úr Önagyméltósága kérésére lemondását visszavonva, továbbra is vállalta a
tanügyi bizottság elnökségét. Egyesületünk s folyóiratunk részéről e
helyről köszöntőm Öméltóságát s kérem a Mindenhatót, adja áldását
további életéveire, hogy az eddigi lelkesedéssel, kitartással, nagy
tudással és buzgósággal szolgálhassa evangélikus oktatásügyünket.
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Egy megható levél története. Hírt adtak a lapok arról, hogy
Bojtos Pál ny. zsebeházai tanító a közelmúltban elhunyt. Alig né
hány hónappal ezelőtt ment nyugdíjba régi betegsége: cukorbaja
miatt. A nyugalmat nem sokáig élvezhette. Talán életének leg
utolsó levele volt az, amelyet Kiszely Jánoshoz, egyesületünk pénz
tárosához írt. Ebben arra kéri őt, hogy az Orsz. Egyesületünk részéről
a legutóbbi közgyűlésen egy beteg tanító részére megajánlott 100
P-s segélyben az egyesület őt részesítse. Kérő levelében előadja,
hogy két fia taníttatása s kórházi kezelési költsége nyugdíját szinte
teljesen felemészti s megélhetésére alig marad havonta 10—15 pen
gője. És ez így megy 1934, január 1-e óta. Ezt írja tovább : „Mind
ezeket pedig azért közlöm, mert azt hiszem, hogy arra a 100 pen
gős segélyre senki sincs úgy rászorulva, mint én . .. Micsoda öröm
volna, ha karácsonyra megkaphatnám és magamnak, gyermekeink
nek a legszükségesebb ruhát beszerezhetném. Gondolkodj rajta és
illetékes helyen szólj az érdekemben.“. . .
A levelet Kiszely János az Orsz. Egyesület elnökéhez küldte
pártoló ajánlással, ki azt véleményezés végett azonnal köröztette az
egyesület alelnökei: az egyházkerületi tanítóegyesületi elnökök között.
Mikor Grieszhaber megkapta s meleg ajánlósorokkal továbbí
totta, megérkezett Bojtos Pál halálhíre. Néhány nap múlva vissza
érkezett mindegyik egyházkerületi egyesületi elnöktől a kérő levél
egyhangú pártolással. így az Országos Egyesület elnöke kiutalta a
100 pengős segélyt, de már nem Bojtos Pálnak, hanem gyászbaborult özvegyének. így a megboldogult utolsó kívánsága, ha halála
után is, de mégis teljesült. A 100 pengős segély odajutott, ahol a
legnagyobb szükség van rá, ahol a közösség támogató, felsegítő
szeretetét a legjobban, tudják méltányolni: porig sújtott, gyászoló
család karácsonyéra. Őszinte részvéttel gondolunk a gyászoló tanító
családra s őszintén sajnáljuk, hogy az adomány már életében nem
tudott a megboldogulthoz eljutni. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A református tanítótestvérek hivatalos lapja: a Tanítók
Lapja most január 1-én ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát.
Meleg bajtársi érzéssel veszünk részt laptársunk ünnepi örömében
és kívánjuk, hogy az eddigi áldásos munkával szolgálhassa még
számos évtizeden át a református népnevelésügy, egyesületi élet nagy
célkitűzéseit, a kari összetartás és egység nagy erőt képviselő esz
méit s mindezzel a magyar nemzeti művelődést és nemzeti gondolatot.
Ugyancsak jubileumot ül a református énekvezérek egye
sületének hivatalos lapja: a Zeneközlöny, amely most lett tíz
esztendős. Ennek a laptársunknak ünnepi örömében is őszintén osz
tozunk s további sikert és eredményt kívánunk részére.

Az Országos Tanítóegyesületünk novemberi közgyűlése elé terjesztett
titkári jelentést lapunk februári számában ismertetjük.

Az Evangélikus Népiskola munkatársai az 1935. évben:
Bánó Ádám
Benedek Vince
Bertalan Sándor
Dex Ferenc
Droppa Ilona
Fülöp Zoltán
Gaál Sándor
Gabrien Sámuel
Gadányi János
Dr. Gárdonyi Zoltán
Gráf Samu
Grieszhaber E. Henrik
Halmai Olivér
Hamar Gyula
Hoffman Károly

Hrabovszky Mihály
Horusitzkyné BOFtOl HBFIlllll
Hutflesz Endre
Kapi-Králik Jenő
Kárpáti Sándor
Karsai István
Kertai János
Királyfalvi Gusztáv
Kiszely János
Kiszely Jánosné
Koch István
Kristóf Kálmán
Kuszák István
Ludván Sándor
Marosfalvi Albertina

Orbán Károly
Örszigety Lajos
Pártay Tivadar
Dr. Pozsonyi Károly
Radnai János
Rozsondai Károly
Sátory Vilmos
Somogyi Béla
Szabó Gyula
Szakály Dezső
Szász András
Szollár Irén
Vitéz Szügyi Károly
Tállyai István
Vathy (Dr. RempOlt) Elek

A szerkesztő és kiadó kérése az igen tisztelt
olvasóközönséghez.
K é r jü k e lő fiz e tő in k e t a m e llé k e lt b e f iz e té s i- la p u n k f e lh a s z n á lá s á r a é s
h á tr a lé k o s a in k a t e lő fiz e té s ü k re n d e zé sé re . H a e lő fiz e tő in k k ö z ü l e g y e s e k
p o s tá n v e tt c s e k k la p o n k ü ld ik p é n z tá r u n k b a a z e lő fiz e té s i ö s s z e g e t, le g y e 
n ek s z ív e s e k a z e lism e rv é n y =, é rtesítő - é s k ö n y v e lé si^ s ze l vén y re, te h á t
h á r o m h e ly re , s z á m la tu la jd o n o s k é n t e z t ír n i : , , O rszágos E va n g éliku s
T a n ító eg yesü let p én ztá ra , Cegléd . “ H a m á s t v e z e tn e k rá (p ld . E v a n g é 
lik u s N é p is k o la , K is z e ly J á n o s , S z e r k e s z tő s é g , K ia d ó h iv a ta l, S o m o g y i B é la
K ö r m e n d , R ö ttig R o m w a lte r N y o m d a S o p ro n s tb .) , a p o s ta n em u ta lja á t
p é n z tá r u n k b a a b e f iz e te tt d ija t. P o n to s a n m e g k e ll j e lö ln i a z t is r a j t a :

isk o la előfizetésese, va g y egyeseké.

A kiadó kérése az előfizetést beküldő igen tisztelt
olvasókhoz.
4

k ü ld e n i. Tag
díj s egyéb járulék befizetési-lapunkon küldése technikai nehézséget
és sok költséget okoz pénztáros-kiadónak.
Több kartársunk óhajtására a tartalmas és gyönyörű kiállí
tású januári hangjegymellékletből a szükséges mennyiségnél többet
készíttettünk. A fölösleges példányokból rendelhető, mig a készlet
tart. Darabja 10 fillér. Portót kiadó fizeti.
C se k k ü n k ö n c s a k elő fizetési d íja t le g y e n e k s z ív e s e k
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : Ham ar Gyula soproni ev. tanitóképző-intézeti igazgató.

Az egynemű karokról.
Minden olyan énekkari összeállítás, amelyik nem vegyeskar,
az „egynemű kar“ szóval jelölhető meg. Egynemű kar tehát a férfi
kar, a női kar vagy a gyermekkar. A gyermekkar még abban az
esetben is egynemű karnak számít, ha fiú- és leánygyermekek együt
tesen énekelnek. A vegyeskar aránylag nagy (három és fél oktávnyi)
hangterjedelmével ellentétben az egynemű karokat a korlátolt hangterjedelem jellemzi. Különösen a gyermekkar hangterjedelme szűk,
mert a mélyebbhangú gyermekek hangja ritkán terjed a kis g-nél
mélyebbre, a magasabb hangúaké pedig a kétvonalas f-en felül leg
többször csak erőltetett visítás. A férfikar és a női kar hangterjedelme
ennél nagyobb ugyan, mindazonáltal csak olyan énekkari mű alkal
mas az egynemű karok bármelyike számára, amelyik a gyermekkar
korlátoltabb hangterjedelmét is figyelembe veszi. Ha az egynemű kar
számára írott darab a gyermekkar hangterjedelmét veszi alapul, akkor
az egynemű karok egyéb fajai számára célszerű a darabot transz
ponálni, mégpedig férfikar számára 1, női kar számára esetleg 2
hanggal magasabbra. Megjegyzendő, hogy amikor az egynemű kart
férfikarral énekeltetjük, akkor a leírt hangjegyekhez képest minden
szólam egy oktávával mélyebben hangzik. Az 1 hanggal magasabbra
való transzponálás tehát egynemű karnak férfikari alkalmazásánál
tulajdonképpen egy szeptimával mélyebbre való transzponálást jelent.
Az egynemű karok minden szólamát violinkulcsban írják. Ez
csupán a férfikari alkalmazásnál okozhat nehézséget. Ugyanis a
basszus-énekesek számára szokatlan ez a jelzésmód. Ezt a nehéz
séget azonban le kell küzdeni, mert egyelőre ez az írásmód bizo
nyult a legcélszerűbbnek az egynemű karok számára.
Az egynemű karoknál az egyes szólamokat nem jelölik meg
névvel, mert a szoprán esetleg tenorrá, az alt basszussá lehet. Csupán
számokkal szokás jelölni a vonalrendszerek elején, hogy melyik
vonalrendszer hányadik szólam hangjegyeit tartalmazza. Az első
szólam a legmagasabb, a második ennél mélyebb, s. í. t. Leggyako
ribbak a két- és háromszólamú egynemű karok; négy szólam szá
mára a korlátolt hangterjedelem kissé szűk.
Ha valamelyik énekkari mű hangterjedelme nem haladja túl az
egynemű kar maximális hangterjedelmét, abból még nem következik,
hogy a kérdéses művet jogunk van egynemű kar gyanánt tekinteni.
A gyermekkar nyers üdesége, a férfikar tömör ereje vagy a női kar
lágy hajlékonysága hatásukban nem egyformák, tehát nem helyette
sítheti egyik a másikat. Ha azonban a szerző kifejezetten megengedi
az egynemű karok közti szabad választást, akkor nem járunk el a
szerző szándékával ellentétesen, midőn a művet gyermekkar helyett
férfikarral vagy egyéb cserével énekeltetjük. Az igazi egynemű kari
szerzemény szempontjából közömbös, hogy gyermek-, férfi- vagy női
hangok szólaltatják-e meg.
Dr. Gárdonyi Zoltán.
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Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi januári számának Kántori
Rovata mellé a következő kottákat csatoljuk: 1. Schütz „Krisztus
dicsértessél“ c. vegyeskarát, 2. Händel „A keresztyén ember imád
sága“ c. vegyeskarát és 3. ez utóbbi vegyeskarnak 3 szólamú egy
nemű karra való átírását.
Schütz (Sagittarius) Henrik (1585—1672) jelentősége az evan
gélikus egyházi zenében igen nagy. Bach előtt és Bachon kívül máig
is ő az evangélikus egyházi zene legkiválóbb mestere, a zenetörté
net egyik legkimagaslóbb lángelméje. Művészetében megmutatta az
evangélikus egyházi zene fejlődésének további útját és lehetőségeit,
melyek azután Bach és Händel művészetében legteljesebb mérték
ben és legtökéletesebben kifejezésre jutottak.
Schütz Henrik jelentőségét az Evangélikus Nép skola 1935. évi
11. számának Kántori Rovatában már méltattuk. (Lásd u. o. dr. Gár
donyi Zoltán „Három jubileum“ c. nagyértékű cikkét.) Itt még csak
azt jegyezzük meg, hogy Schütz műveit — egyházi concertóit, pas
sióit, grandiózus (pl. 14 szólamú) motett-kórusait — éppúgy, mint
később Bach kantátáit és passióit is egy évszázadnál tovább a fele
dés és ismeretlenség homálya fedte. Ma már tudjuk, hogy Schütz
Henriknek egyik legfőbb érdeme az ő felbecsülhetetlen úttörő mun
kássága, mely Bach művészetében jutott betetőzésre. Zenéjében az
őszinte egyszerűség, a mélységes evangéliumi hit váltakozik a har
mónia, ritmus és melódiaképzés sokoldalúságával. Schütznek tehát
nagy a jelentősége az evangélikus műzene szempontjából, azonban
a gyülekezeti közének, illetőleg az evangélikus korái szempontjából
nem számottevő. Schütznek egy koráldallamát találhatjuk az 1899.
évi strassburgi és egyet az 1931. évi brandenburgi-pommerániai énekes
könyvben. Hangjegymellékletünkben Schütznek egyik vegyeskarát
(„Ehre sei Dir, Christe“ = „Krisztus, dicsért essél“) közöljük, mely a
böjti időszakban és nagypénteken nagyon alkalomszerű.
A Hándel-féle két hangjegymelléklet (egyik vegyeskari, a másik
pedig 3-szólamú egynemű kari letét) egy és ugyanazt a kompoziciót
tartalmazza („Das Gebet des Christen“ = „A keresztyén ember
imádsága“). Szövegének tartalmánál fogva ez a kar az egyházi esz
tendő bármely szakában felhasználható.
Händel György Frigyes (1685—1759) hatása az evangélikus
korái szempontjából jelentéktelen. Händel dallamai közül egy sem
terjedt el az evangélikus gyülekezeti éneklésben. Ellenben Händel
a Concerto grossók és az oratóriumok nagymestere. 26 oratóriumá
val Händel olyan zenét alkotott, melyből igen sok helyütt kicsendül
az igaz evangéliumi hit s mely nem egyszer felemelkedik az igaz
evangéliumi szellemtől áthatott művészet legmagasabb teljesítményéig.
A legtöbbször nagy tömegeket igénylő Hándel-féle oratóriumok szö
vege különösebb érték nélküli alkalmi költemények, mint ahogy a
Bach-féle kantáták is nélkülözik a költői emelkedettséget nyelvben
és formában. Működésének tulajdonképeni helye Angolország volt,
ahol mint karnagy, orgonás és zeneköltő valósággal kedvencévé
lett az angoloknak. Az anglikán egyház már abban az időben is
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szorosan beillesztett a liturgiájába karénekeket, amelyeket anthemeknek neveznek, s amelyekben énekhangok (teljes kar és szól ének)
váltakozva és együttesen szerepelnek hangszeres zenével. Szövegük
mindig zsoltárok és egyéb bibliai versek. A legjelentékenyebb anthem-szerző Purcell (olv. pörszell) Henry (1658—1695). Händel 1720ban 12 anthemet komponált, melyeket az anglikán egyházban még
ma is felhasználnak s melyek a későbbi Handel-féle oratóriumok
előfutárjaiként tekinthetők. Handelt, a német származású evangélikus
embert, az angolok ma is nemzeti zeneszerzőjüknek tekintik.
Hándelről megemlékeztünk már az Evangélikus Népiskola 1935.
évi 11. számában (lásd u. o. dr. Gárdonyi Zoltán „Három jubileum“
c- cikkétk
Hamar Gyula.

V

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában. Cegléden.

-o

JÖVEL SZENTLELEK,ÉGI
LANG!..
T,A>TT7A<m,
,
Dallam a: Franck Farkas J, 1681
tm i

p erese,

Az

Evangélikus Népiskola

.

.

Kísérő szólamok:Palme Rudolf

.

.

—

Ih á s z F e r e n c .
1 9 3 6 . á p r i l i s h a v i m e llé k le t e .

.

2

EN EDES MEGVÁLTÓM.
V EGYESKAR.

D a ll a m a - .F r a n c k F a r k a s J . 1 6 8 1 .
K ís é rő s z ó la m o k .-L ü tz e l H e n r ik J._

3

EN EDES MEGVÁLTOM.
EGYNEM Ű

É É?

KAR.
___

D a ll a m a : F ra n c k F a r k a s J. 1681.
K ise'rő s z ó la m o k :P a lm e R u d o lf, 1834-1909-

4

EN EDESF ÉMEGVÁLTOM...
R F I KAK.

D a ll a m a - .F ra n c k F a r k a s J. t 6 8 t .
K í s é r ő s z ó Ia m o k iK a p iG y u la , 1850-1923.

A kiadó üzenetei.
Ő rszigethy Lajos, Magyarkér. Az a kilenc darab nálad
maradhat jövő évi elszámolásra.
Buthy Ella, B örcs. Lapunkat 1936-ban is küldjük. írja meg
kiadónak, mely időre szánta az utalványon feltüntetett összeget.
Gyönk, Lovászpatona, Sand, G yékényes, Lucfalva. Elő
fizetésük 1936 dec. 31-ig rendben van.
S om ogydöröcsk e, K em enesm ihályfa. Előfizetésük 1935
december végéig van rendben.
Fehérvárcsurgó. A szerkesztő úrral a múlt évben történt
megállapodás természetesen továbbra is érvényben marad.
B akonyszentlászló. Kérésedet a felhozott indokok alapján
szívesen teljesítem. A küldött összeggel 1935 végéig vagy rendben.
N ém eth Ferenc Öcs. Lapodat köszönöm. A jelzett időig
szívesen várok, üdvözlet.
Elefánty Sándor D ebrecen. A küldött meghívót hálásan
köszönöm. Gyönyörű egyházépítő munkát végeztek. Lélekben vele
tek voltam ! Gratulálok neked és lelkes kartársaidnak.
Irsa. Ezt írjátok az utalvány szelvényén: „A tantestület min
den tagja előfizet kedves lapunkra. . . Köszönjük az ev. tanítóság
érdekében hozott áldozatos fáradozástokat. A jó Isten áldása legyen
munkátokon 1“ Elismerő soraitokat jóleső érzéssel fogadjuk s Ígérjük,
hogy szent ügyeinket lankadatlan kitartással szolgáljuk továbbra is.
K em enesm ihályfa. Kijavítottam a hibát. Ezután a lapot nem
„Mihályfá“-ra küldjük.
Királyfalvi Gusztáv, B udapest. Lapodat köszönöm. Kíván
ságod szerint jártam el. Helyesen intézed az ügyeket! Továbbra is
így. Kérlek, mindig jelezd lev. lapon, mint most is tetted, kiknek a
dolgában jártál el s kiknek küldjem lapunkat.
K em ény Péter, N yíregyháza; Bartal Béla, P éteri;
Róth Kálmán, A szód. Soraimra kérem és várom szíves vála
szotokat. üdvözlet 1

Tájékoztató.
Rovatvezető:

K ir á ly f a lv i G u s z tá v .

Kérem a kartársakat, jelezzék, vájjon lapunk vagy levél útján
kívánnak-e értesítést kérdéseikre. Utóbbi esetben levélbélyeg csato
lását kérem. Lapzárás minden hó 16-án van, Aki tehát 17.-e után
tudakozódik, annak csak 6 hét múlva adhatok lapunk útján üzenetet.
Aki folyóiratunkra nem fizetett elő vagy hátralékban van, annak —
sajnálatomra — nem állhatok rendelkezésére.
Ny. J. s.-tanító, N agyszén ás. Köszönettel tudomásul vettem,
hogy lapunkra 1936 január 1-től előfizet. Értesítettem erről a kiadót.
— Máskor is eljárok ügyedben s remélem, olyan sikerrel, mint most.

SZEPTEMBERIÜL JÚNIUSIG

Ez a címe annak az új olvasókönyvnek, amelyet a
magyarhoni evangélikus népiskolák II. osztálya számára

Hí . K A P I B E L A

dunántúli evangélikus püspök

és

SOMOGYI BÉLA
igazgató-tanító

az Országos Ág. H. Ev. Tanítóegyesület kívánalmainak
figyelembevételével szerkesztett.

il magyar népoktatás megújhodása
tette szükségessé ennek a könyvnek megjelenését s nem
csak az evangélikus tanítóság, hanem a szülők és a
gyermekek is örömmel vehetik kezükbe ezt a külsejére
szép és vonzó, tartalmára nézve maradandó értékű, a
gyermek lelkivilágához szeretettel alkalmazkodó könyvet,
amely az iskolában és otthon is kedves jóbarátja lesz
minden evangélikus tanulónak.
*
Megújhodott formában és a kor színvonalán álló ta1"'alom
mal jelenik meg ugyanezen szerzők tollából az evangélikus
népiskolák V—VI. osztályában országszerte vá'.va várt űj
II

is, amely hivatott arra, hogy az evangélikus népiskolák
különleges rendeltetésének mélyreható ismeretével és a
tananyag sok tekintetben újszerű feldolgozásával úttörő
munkát végezzen.
*
A II. osztályú olvasókönyv és az V—VI. osztályú tan
könyv már megrendelhető.
*
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Kiadja :
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÖLET.
Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal.
A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési á ra : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díjak az O rszágos Evangélikus
T anítóegyesület pénztára, Cegléd (42,523. számú csekkszámla)
címre küldendők. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.
Lapzárta a hónap 16-án. Az 1927. évi október hó 27-én tartott egye
temes közgyűlés jkv.-nek 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja :
„az Országos Evang. Tanítóggyesület felterjesztésére és a tanügyi
bizottság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az
Orsz. Ev. Tanítóegyesület lapjának, az «Evangélikus Népiskoládnak
egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi
iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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Liszt Ferenc és a magyar
zenekultúra.
Ha Liszt Ferencről olvasunk vagy hallunk, már megszokhattuk
a dicséretet és az elragadtatás hangjának a fellengzősségét. A Liszt
ről szóló írások túlnyomó részének a dagályossága sokak előtt talán
éppen ezért veszítette el a hitelét, legnagyobb kárára a magyar zene
ügyének, mert az ilyen írások Liszt működésének a megbecsülését
egyáltalában nem mozdítják elő. Szálljunk hát le egyszer ezeknek
a zenei szépíróknak a ködös magaslatairól ^és nézzünk szembe köz
vetlen közelről Liszt Ferenc művészetével. Kíséreljük meg szavakba
foglalni, hogy az ő művészete mit jelent a magyar kultúrában. Midőn
erre a kérdésre igyekszem az alábbiakban válaszolni, bizonyosra
veszem, hogy a magyar tanítóság számára nem érdektelen tárgyról
írok, hiszen a magyar kultúra kérdései elsősorban a tanítóságot kell,
hogy érdekeljék.
Liszt Ferenc a magyar szellemi életnek olyan rendű kiválóságai
közé tartozik, mint gróf Széchenyi István, vagy Vörösmarty Mihály.
Hogyan lehetséges ez ? Hiszen Liszt csak muzsikus volt!
Ezt az ellenvetést csak azok merik megkockáztatni, akik nem
jutottak el annak a felismeréséig, hogy a zeneművészet semmivel
sem alacsonyabb rangú megnyilatkozása a nemzeti géniusznak, mint
akár az irodalom vagy a költészet. Ma már ezen túl vagyunk, mert
az egész világ tudja rólunk, hogy énekes-zenés nemzet vagyunk. És
éppen Liszt működése folytán lett a magyar zene világhírűvé. A ma
gyar zeneművészet világjelentősége még nagyobb is, mint az iro
dalomé vagy a költészeté: emezek csak a nyelvünkön értőkhöz
szólnak s ha lefordítják, akkor elvesztik az eredeti zamatjukat. Nem
így a magyar zeneművészet. A zene nyelve lefordításra nem szorul,
mindenki ért belőle, akinek nincsen botfüle. Valóban: Liszt csak
muzsikus volt, de éppen muzsikus volta tette lehetővé számára azt,
hogy a magyar zeneművészet világhírét megalapozza. Ez Liszt Fe
renc első és legnagyobb kulturális érdeme, ami már egymaga elég
ok arra, hogy minden magyar tanító előtt az elsőrangú nemzeti érté
keink sorában álljon az ő neve.
Liszt a magyar zenére vonatkozó nézeteit a „Cigányokról és
zenéjükről Magyarországon“ eredetileg francia nyelven írott könyvé
ben fejtette ki. Ezért az írásáért sok támadásban volt része. Liszt
kétségtelenül nagyon tévedett, amikor a cigányzenészek működé
sének oly nagy jelentőséget tulajdonított a magyar zenével kapcso
latban. 0 a magyar zenét a cigányok játékain keresztül ismerte meg
és számára a magyar dallamok cigányos előadásmódtól elválaszthatatlanoknak látszottak. És miféle magyar dallamokat hallott a
cigányoktól ? Nem ősmagyar, tősgyökeres népi zenét, hanem első
sorban a magyar zenei élet akkori állapotára jellemző népies műzenét.
Ez a zene népies, mert mindenki számára érthető és tetszetős
fordulatokban bővelkedik, azután meg széles rétegeknek szó l: tehát
a nagy tömegek szórakoztató zenéje. De melyik tömegé ? Nem a
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magyar tanya- és faluvilágé, hanem a nemesi kúriákhoz és a városi
polgári körökhöz tartozóké. Lisztnek felbecsülhetetlen érdemei vannak
a magyar zene népszerűsítése körül, csak kár, hogy a magyar zenének
ebből a múló értékű részéből merített. A műveiben (különösen a
magyar rapszódiákban) feldolgozott toborzók, csárdások, indulók és
népies műdalok csak a múlt század romantikus magyarságának a
tükröztetői; ellenben az állandó magyar jelleg zenei megnyilatkozá
sáig : az igazi népdalig nem hatolhatott le Liszt magyar dallamok
keresése közben. Az igazi népdal megismeréséhez csak Liszt halála
után egy emberöltővel jutott el a magyarság.
Liszt az ő nagyszerű zenei tehetségével és tudásával meg
kezdte azt a hatalmas építő munkát, aminek a lényege : a magyar
zene kiemelése a parlagiasságból. Liszt idejében sokáig szomorú
kettősség volt a magyar zenei életben. Akik szívük szerint magyar
muzsikát írtak, azok vagy nem tudták, vagy nem akarták a zenei
szerkesztés törvényeit követni; akik pedig magas szinvonalú muzsikát
írtak, azoknak a műveiből rendszerint hiányzott a zenei jelleg. Ezért
oly fontos Liszt munkássága, hiszen ő mutatta meg, hogy hogyan
lehet magyaros és mégis európai színvonalú zenét szerezni. Liszt
műveiben ez a színvonal annyira magas, különösen a hangszerjátszásbeli ügyesség dolgában, hogy valóban csak elsőrangú művészek
győzik a műveit előadni. Liszt művészetének ez a vonása az, ami
útját állja annak, hogy a közönség széles rétegei vehessenek részt
a művek előadásában. Meríthetünk belőle azonban egy igen fontos
útmutatást: csak az az igazán értékes magyar műzene, amelyik a
nemzeti jelleg kidomborítása mellett, a zenei szerkesztés tökéletes
sége dolgában is megállja a helyét. Ma ugyan már maradandóbb
magyar elemekből épült nemzeti műzenénk is van, de ne felejtsük
el, hogy ennek az alapjait Liszt munkássága rakta le.
Dr Gárdonyi Zoltán.

Aszály,
November közepén két napot töltöttem a magyar síkságon. Az
Alföldnek egyik legelhanyagoltabb városában voltam. Homoktenger
veszi körül ezt a 40.000 magyart, amely hiába lakik „városban“,
mégis csak falusi. Az ellenség elöl verődtek össze ennyire az emberek.
Nem kereseti lehetőségek, gyáripar, kereskedelem, városiasodás és
a városi élet csábítása tömöritette őket. A homoktenger az utcákat
is nyaldossa. Felkapja a szél a kiskunságon a homokot. Hull az
égből a „kun-eső“ s nő benn a városban a sivatag. Ezen a vidéken
tavasz óta nem jött az égből életet jelentő csapadék. November
közepén bokáig járunk a homokban és a porban. Ha egy szekér
elmegy mellettünk, nem tudunk lélekzetet venni a porfelhőben.
Kövezet csak a főutcát burkolja. Zörög is rajta a kicsiny, szegényes
tanyai kocsi kegyetlenül s rezeg a báránybőrsüveg a fejeken. De
amint a kocsi a kövezetről lefordul, zajtalanul tűnik el a mellékutcák
portengerében. Olyan nesztelenül és olyan nagy porban, mintha
autón száguldana a gazdája.
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Nincs takarmány. Az állatokat olcsón adják el, 30—40 %-kai
olcsóbban is, mint a Dunántúlon. Beszélgettem egy derék kertésszel
is. A nyáron megfeszített öntözéssel mentett meg néhány üvegházban
krizantémumot. Gyönyörűek, szép, nagy fehérek. Itt 20 fillérért tudja
valahogyan eladni. Azelőtti este a pesti üzletben 1 P-ért láttam
darabját. A szegfű itt 6—10 fillér, Pesten 80. Az élet olcsó, de pénz,
forgalom, kereset nincs.
A vetések még nem tudtak a porból kibújni, de a szegedi
vasútvonal mentén van virág: csupa fehér foltokban egyre terjed a
szik. Marokba is lehet söpörni. A transzkontinentális gyönyörű műút
nyílegyenesen szeli át a homokot. Olyan biztosan, olyan keményen,
olyan idegenül. Különösen furcsa ellentét van a képben estefelé,
amikor a tanyai szekerek sora üget kifelé a városból rajta. A szeke
reken baromfiketrecek, a ketrecek előtt szótlanul gubbaszt egy-két
magyar. Erre a büszke útra és homoktengerre vigyázni kell. Nehogy
olyan legyen a sorsa a tájnak, mint az egyiptomi sivatagban a fáraók
gúláinak.
Az utcákon sokkal több a kopott és rongyos ember, mint az
ország nyugati városaiban. Látszik a csizmán és a ruhán, hogy
régóta kitartással szolgálja a gazdáját, de már nyugdijba szeretne
menni. Jól öltözött gazdaember alig látható. Egy lakodalmas menet
gördül végig kocsikon, de olyan szürke, hétköznapi és virágtalan
minden arc.
*
A postahivatalban táviratot írok. Nagy a forgalom. Sokan jönnek,
mennek. A hivatal akar valamit mutatni a városból, de az ügyes-bajos
emberek behozzák ide is a falut. Érzem, hogy valaki csendesen
mellém áll. Jóarcú, nyilttekintetű, középkorú magyar. Bekecsben,
báránybőrsüvegben, a vállán vadászpuska. Tehát nem az átlag.
Kezében lobog a csekklap s nem tudja kitölteni. (Arról a tanyavidékről
jött be, amelynek 6 éven felüli lakosságából 1930-ban 21'2°/o volt
analfabéta. A város külterületén ez a szám 20'0°/o, a belterületen
14'4%). Kevés restelkedéssel, de nyíltan ..vallja be a helyzetet s
megkér illemtudó hangon, hogy írjam meg. Örültem, hogy szívességre
kér s szerettem volna többet megtudni róla. Beszélgetni kezdettünk.
Az egyik szomszédos tanyavidéken több társával bérli a vadászterületet. A pénzt is erre a célra adja fel. Kincstári számla. Nyulat
és foglyot lőnek s a közeli nagyobb faluban veszi át egy ügynök.
Ebben a nehéz világban mégis csak hoz itt-ott valamit. Bugac is
szóba kerül. Közel van ide. Méltánytalanság történik Bugaccal és
a bugaci magyarral. Nem is olyan utojsó hely, mint mondják.
Vadregényes, hatalmas fák bólogatnak. Úri társaságok, ha szépet
akarnak itt látni, oda mennek kirándulásra. Bugac kedves oázis a
kiskunsági sivatagban. A növényvilága egészen különleges. Csak
persze több eső kellene!
Jól elbeszélgettünk. Itt nem sietnek úgy az emberek, mint a
hegyek között, vagy az igazi városokban. A nagy síksághoz türelem
kell, a különböző pontokat nem lehet könnyen elérni. A nagy távol
ságok a földszínén s a roppant látóhatár köröskörül, meggyőzik az
embert, hogy itt hiába rohan. Nagyok a táj méretei, az ember pedig

40
kicsiny. A tájban fenség, szabadság, mozdulatlanság van. De tán
nem ezért tunyák az emberek? Visszaemlékezem arra, hogy egyszer
valaki nagyon panaszkodott az Alföldre : Nem érzi azt, hogy a nagy
égboltozat és a sikság, meg a világosság hogyan szorítja az ember
torkát ? — Ezt az embert nem tudom soha megérteni!
A postahivatalban barátságot kötöttem az emberrel. Mikor azt
a pár szót a csekkre ráírtam, szembenéz velem a tanyai ember s
a legtermészetesebb hangon kérdi: „Mivel tartozom kérem szépen ? “
A hangja olyan természetes volt, hogy nem foghattam fel sértésnek,
vagy gúnyolódásnak. De mégis nagyon bántott. Ezek az emberek
azt hiszik s úgy tudják, hogyha egy „úr“ kezébe veszi a tollat,
azért már fizetni kell ? Miért hiszik ezt ? így becsülik és szeretik a
„nadrágos“ embert a „csizmás“ emberek ?
Mikor a tanyai ember búcsúzni készült, ezek futottak át bennem.
S azt mondtam neki: kedves jó atyafi, ne kínálgasson ilyen munkáért
pénzt, mert úgy látszik, tartani szokták a markukat érte. Ingyen is
lehet valamit kérni, nemcsak pénzért. Csak úgy segítségből.
*
Sokáig nem tudtam szabadulni ettől az esettől, éppúgy, mint a
táj aszálysujtotta sivár képétől. Itt belül is van aszály, a lélekben is
vannak szikesek. Es amíg ez így van, addig hiába várjuk, hogy a
magyar lélek és a magyar táj igazán egységesen tudjon teremni.
A magyar értelmiségnek meg kell javítania legelőször is a maga
szikeseit. Különben hiába van , nemzettanulmányozás, falukutatás,
reformprogramm és egyebek. Es hiába van minden erőfeszítés,
amely nemzeti jövőnk biztosítását akarja munkálni.
*
Novemberben még ki-kisütött a nap. Legalább fény volt az
Alföldön. Most nagyobb a hideg. A hó talán lefogja a homoktengert,
de utána jön a másik tenger: a sár. Mit csinálnak így decemberben
azok az emberek ?
Rozsondai Károly.
(A Soproni Hírlap karácsonyi számából.)

Az úttörőkhöz!
írta: Pozsonyi Károly dr.
Ne vegyétek rossz néven, hogy úttörőknek nevezlek benneteket,
körzeti felügyelőket, mert valóban azok lesztek.
Az új esztendővel egyúttal egy új korszak kezdődik a nép
iskolai felügyelet terén ; bár nem olyan formában, ahogyan mi taní
tók azt elképzeltük. Az eddig elhangzott beszéd, előadás, értekezés
tulajdonképen csak sötétben való tapogatódzás volt, hiszen egyikünk
sem tudta, hogy a terv mikép fog megvalósulni ? De íme, ezen is
túl vagyunk, most már csak maga az élet van hátra, az fogja vég
érvényesen eldönteni, megállja-e majd helyét ez a rendszer vagy
toldani-foldani kell azt ? Azonban — előre leszögezem — ne gon
doljátok, hogy az a sok hozzászólás, amely részünkről elhangzott,
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hogy az ellenetek szólt vagy egyenesen személyetek ellen intézett
támadás volt 1 Nem 1 — A magasztos, ideális célok mellett éppen a
ti érdeketekben törtünk lándzsát, amikor arra kértük a miniszter urat,
tegye lehetővé, hogy néktek ne kelljen tanítani a saját osztályotokban,
hanem inkább nekünk tartsatok mintatanításokat, hogy valóban irá
nyítóink legyetek, valóban tanuljunk tőletek. Sajnos, nem így le tt!
Egy eredményt azonban mégis elkönyvelhetünk, mert a tervbe
vett 150 körzet helyett 320-ra osztották az országot, tehát egy-egy fel
ügyelőre kb. 50—60 tanító jut.
Most azután ti vegyétek át a szót, vezessetek bennünket oda,
ahová minden igaz magyar lélek el akar jutni, — szuronyok és tan
kok hijján, legalább a kultúra fegyvereivel — Nagymagyarország fel
támadásához 1 Mi csak közösen és egy úton járhatunk s ezen az
úton ti lesztek a mi bizalmunk, sőt mi több, a mi becsületünk leté
teményesei, veletek áll vagy bukik az egész tanítóság, évtizedeken
keresztül dédelgetett vágyaink, törekvéseink egész sora. De biztosí
tunk benneteket afelől, hogy ezen a tövises úton, súlyos feladataitok
közepette nem lesztek egyedül, mindnyájan mellettetek leszünk 1
Isten bennünket úgy segéljen !
Csak egyetlenegy kérésünk van hozzátok 1 Ez a szerény kérés
szorosan összefügg a részetekre kibocsátott utasítással, amely a maga
nemében, a legaprólékosabb részletekre kiterjedő mestermű, de ép
pen ezért éles ellentétben áll az utasítás ama pontjával, mely meg
követeli a felügyelőtől, hogy évi 1, legfeljebb IV2 óra alatt feleljen
meg számtalan mozzanatra kiterjedő ellenőrző, tanácsadó stb. tevé
kenységének. Ez a legminimálisabbra szabott működési lehetőség
mást, mint felületességet nem eredményezhet. — Tekintettel arra,
hogy ezt az utasítást minden egyes tanító kézhez kapja, azt min
denki saját érdekében tanulmányozni fogja, céltalannak és fölösle
gesnek tartom e helyen külön ismertetni; pusztán csak arról lehet
szó, hogy az utasításnak egyik vagy másik részét különös figyelme
tekbe ajánljuk. Ezt meg is tesszük, amikor arra kérünk benneteket,
hogy a pedagógiai, általában didaktikai szempontok mellőzése nél
kül rendkívüli figyelmet szenteljetek az 5. §-nak, mert ha valaha
vétettek az iskolalátogatók utasításaik egyes pontjai ellen, bizonyos,
hogy legtöbbször ez ellen vétettek !
Egy osztatlan iskola tanítója, különösen akkor, ha a létszám a
100-at is megközelíti, — nem is szólunk arról, ha meghaladja —
nem mutathatja fel ugyanazt az eredményt, mint az osztott iskola
osztálytanítója. Egy tanyai iskola tanulóitól nem követelhetjük, hogy
ugyanolyan értelmi színvonalon álljanak, mint a városi gyerekek.
Egy nagy létszámú osztály tanítóját nem minősíthetjük rossz tanító
nak, ha az eredmény nem egyezik a csekély létszámú osztályéval;
pedig a gyakorlatban milyen hamar készek az iskolalátogatók az
ítélettel és a tanítót okolják, ha gyengébb az eredmény, amivel eset
leg örökre kiölik a fiatal, lelkiismeretes tanítóból az ambíciót. Vegyé
tek figyelembe, mily óriási terhet ró a tanítóra, ha a tanulók szülei
nem magyarajkúak vagy tájszólással beszélők.
Az említett ellentétek kézzelfoghatóan egyszerűek, mindenki
megértőén bólongat, ha szóbakerülnek és mégis — a következő
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pillanatban máris beleesnek abba a végtelenül könnyen elkövethető,
szinte csábító hibába, hogy egyforma követelményeket támasztanak
a falusi, vagy tanyai és városi iskolákkal szemben. Rengeteg példát
hozhatnék fel erre vonatkozólag. Fokozza az ellentétet az is, hogy
a városi gyermekek intelligenciáját — legtöbbször tévesen — a tanító
érdemének tudják be, míg ezzel szemben a tanyai iskolák óriási
nehézségeivel küzködő tanítóját egyszerűen gyenge, vagy rossz
tanítónak minősítik és észre sem veszik, hogy az a szegény tanyai
tanító milyen sziszifuszi munkát végez, talán hiába ! Egy csongrádi
nyomortanya lakóinak jelenlegi szenvedései, küzködései az élettel
még az unokákon is nyomot hagynak.
Kérve-kérünk benneteket, ne essetek — talán csak túlbuzgó
ságból sem — abba a hibába, amelybe néhány évvel ezelőtt egy
fiatal ambiciózus iskolalátogató esett, aki beállított egy tanyai isko
lába és rárivallt az egyik megszeppent legénykére : „Mondj nekem
egy olyan alárendelt viszonylattal bővült körmondalot, amelyben a
mellékmondat hátul van !“ Ilyenhez hasonló eseteknek egyszersmindenkorra vége legyen !
Egy szóval sem mondom, hogy pártoljátok a restet, érdemtelent,
de szívetek teljes melegével karoljátok föl a messze távolban,
tanyákon, kis falvakan működő, zsúfolt tantermekben, egy-egy
elismerő szóra, megértő kézfogásra áhítozó, vergődő tanítókat.
Gárdonyinak szállóigévé lett mondását idézem : .........ragyogjon
arcotokon Jézus nyájassága 1“ Ez a nyájasság vonatkozzék ne csak
az iskola növendékeire, hanem az elismerést, méltánylást váró
tanítóra is. Ha erre képteleneknek érzitek magatokat, akkor adjátok
vissza megbízóleveleteket, mert nagy bűnt követtek el, ha mégis
vállalkoztok erre a nehéz feladatra.
Szerény tanácsom, tanuljátok meg alaposan az útasítást, elejétől
végéig, de azután zárjátok el íróasztalotok legrejtettebb fiókjába,
nehogy a paragrafusoktól gúzsbakötött elmével lépjétek át az iskola
küszöbét, mert a betű, a paragrafus öl, elnyomja józan itélőképességteket, elveszi éleslátástokat, ha nem tudtok föléje emelkedni.
Minden iskolának külön lelke, egyéni sajátsága van, azt felismerni
semmiféle paragrafus nyomán nem lehet, ha csak a puszta betűk
alapján akarunk eljárni, de megértő, érző lelketek biztos fordulattal
elétek tárja a jól megtanult útasítás szinte tudat alá süllyesztett s
a helyzetnek megfelelő paragrafusát; mert például, a már említett
csongrádi stb. nyomortanyákon azt kutatni, vájjon találunk-e a gyer
mekek mindenes füzetében — kérdés van-e nekik egyáltalában —
tollbamondást, számolást stb.-t — esztelenség lenne ! (Lásd : Utasí
tás 57. lapját.)
Ismételten szeretettel üdvözölünk benneteket. Isten vezéreljen
mindnyájatokat súlyos, felelősségteljes munkátokban.
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A nyolcosztályú népiskola gyakor
lati működéséről.
(Folytatás.)
Stilisztika és költészettan is szerepel még a nyelvi anyagban.
Az ezek körébe tartozó ismereteket természetesen nem rideg szabá
lyokban és meghatározásokban, hanem szemelvények alapján nyújtjuk.
A helyesírási gyakorlatokat elsősorban a nyelvi anyag köréből
vesszük. A helyesírási nehézségek gyakorlása mellett különféle kife
jezési formákat is vizsgálgatunk azzal a céllal, hogy a gyermek be
széd- és írásnyelvéből minden helytelenséget kiküszöböljünk.
A fogalmazási témákat az egész osztály együttes életéből, mun
kálkodásából, felvetődő kérdéseiből és az élet időszerű eseményeiből
vesszük. Gondot fordítunk a levélre, közéleti fogalmazványokra, úgy
alaki, mint tartalmi megoldás tekintetében.
A számolási és mérési anyag a VII—VIII. osztályban egyrészt
ismétlése, összefoglalása az alsóbb osztályokban tanult és az életben
szükséges számolási és mérési készségeknek, másrészt kissé bonyo
lultabb műveletek megismertetése is szerepel a tananyagban, hogy
ezekkel fokozottabb mértékben szoktassuk gyermekeinket a fegyel
mezett és rendszeres gondolkozásra. A tananyagból kiragadom a
következőket: Kettőstételű feladatok megoldása következtetéssel, ki
jelöléssel és aránypárral. Az arányos osztás. A takarékpénztárak
kamatszámítása. Ezrelékszámítás. Váltóleszámítolás. Adó- és kötvény
számítások. M értanból: síkidomok szerkesztése. Kocka, hasáb, gúla,
kúp, henger. Felület- és köbtartalomszámííások. Egyenesek kitűzése
a szabadban. Rajzok kisebbített mértékek szerint. A szimmetria.
Ablakívezet és ablakdíszek tervezése.
A földrajz tanítását Győr város földrajzi helyzetének, ipari, ke
reskedelmi és kultúrális életének vizsgálatával kezdjük. Azután Ma
gyarországgal foglalkozunk. Csak kiragadott tételeket említek itt is.
Mit dolgozott a nemzet hazája földjéért ? Hol és mit termel a magyar
nemzet ? A magyar pásztor, bányász, földmíves és iparos munkája.
A magyar föld útai. Gazdasági forgalmunk. A magyar nép. Állami
szervezet. Mi van körülöttünk ?
A másik évben Magyarország földrajzának áttekintése után a
földrészek gazdasági földrajza következik tanmenetünkben. Van
néhány tétel a fizikai, állat-, növény- és emberföldrajzból is. A taní
tás középpontjába itt is mindig Magyarországot állítjuk. Az önálló
térképolvasásra súlyt helyezünk. Részleteket nem hajszolunk, min
denkor megelégszünk a lényeggel.
A történelem anyaga az egyik évben : Győr város történetének
ismertetése után, a magyar vallásügy, honvédelem, birtokrendszer,
igazságszolgáltatás, törvényhozás és szellemi művelődésünk fejlődéstörténete, továbbá nemzetünk legújabb története III. Károlvtól napja
inkig. A második év anyaga egyetemes történelem. Az 0-, Középés Újkornak rövid ismertetése kapcsán az egyes nemzetek történeté
ből azokat a kultúrtörténeti vonásokat emelem ki — egyes történelmi
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alakokkal kapcsolatosan —, amelyekkel a történelemtanítás etikai
céljait s köztük elsősorban a múlt megbecsülésére, tanulságainak
megértésére, nemzeti önérzetre és hazaszeretetre való nevelést a leg
eredményesebben tudjuk szolgálni. Arra, sajnos, nincs időnk, hogy
mindezeket itt példákkal is illusztráljam. Az állampolgári neveléshez
az anyagot esetenként a gyakorlati élet valamely aktuális eseménye
adja. Pl. Az utcai közlekedés rendje. Családvédelem. Az állam nép
jóléti törekvései stb.
A VII.—VIII. osztályban igen fontos szerepe van a természeti,
gazdasági, ipari és háztartási ismereteknek.
E tanulmány célja, hogy a természet jelenségeinek megismer
tetése kapcsán tanítványainkat felvértezzük am a szükséges tudniva
lókkal, ügyességekkel, leleményességgel, melyek a mai embernek
— bármely élethivatást töltsön is be — az erkölcsi alapját erősítik
és boldogulását elősegítik.
A vegytani és természettani anyag nagyjában megegyezik az
V., ill. VI. osztály tantervi anyagával. Ezt természetesen kibővítve s
a lehetőség szerint új szempontokból dolgozzuk fel, különös tekin
tettel a gyakorlati alkalmazásra : az önálló kísérletezésre, a gazda
sági, háztartási és műhelymunkák megfigyeltetésére.
A gazdasági ismeretek anyagából a következő tételeket emlí
tem : A gazdasági és konyhakerti növények termelése, betakarítása
és eltartása. A többtermelés jelentősége. A gyomnövények. A mezőgazdaság és konyhakert kártevői. Az ipari ismeretek között szó kerül:
a malomiparról, a konzerv- és paprikaiparról és a szövőiparról.
A háztartási ismeretek elsajátítására és gyakorlására leánynö
vendékeink naponként átjárnak a — közel száz személyről gondos
kodó — Szeretetházunkba, hol diakonisszanővérek felügyelete és irá
nyítása mellett tanulják és gyakorolják a háztartási teendőket.
Az egészségtan tanításánál az alkalomszerűségeket mindig ki
aknázzuk. (Tornaóra után vizet ivott, elvágott kezét nem kötötte be
a gyermek stb.) A tananyagban szerepel az emberi test bonctana,
a szervek működése. Ezeket azonban csak olyan mértékben tanítom,
hogy a növendékek az egészséges életmód feltételeit megértsék, a
beteges állapot tüneteit felismerjék, baleseteknél segítséget nyújtsanak
s a közegészségügyi törvényeket, rendeleteket készségesen hajtsák
végre. A betegségek tárgyalása kapcsán rámutatok a beteg ember
szomorú sorsára s arra, hogy mit jelent a beteg ember a család,
a község és nemzet szempontjából. Az ú. n. „beszélő számok“ (sta
tisztikák) alapján nyernek a tanulók tájékozódást hazánk egészségügyi viszonyairól.
Tantárgya még a VII.—VIII. osztálynak a rajzolás, kézimunka,
éneklés, testgyakorlás és a német nyelv. Ezek közűi még csak a
kézimunkával óhajtok röviden foglalkozni. Előadásom elején már
említettem, hogy a kézimunkának a VII.—Vili. osztályban fontos sze
repe van. Amellett, hogy bensőbbé és közvetlenebbé teszi a tanító
és tanuló közötti viszonyt s hogy módot és alkalmat ad a gyermek
érdeklődésének, hajlamainak többirányú megfigyelésére, a művészi
és szociális nevelést, valamint az akaratizmosítást is nagymértékben
szolgálja. Megtanítja a gyermeket a maga lábán járni, önállóan gon

45
dolkodni s az önállóan kigondolt és elvégzett munka közben a gyer
mek megismeri a munkában rejlő gyönyört s eszméltek arra, hogy
a becsületesen végzett munka az egyik főfeltétele az életben való
boldogulásnak. Úgy volna jó, ha a VII.—Vili. osztályok kézimunka
oktatása jól felszerelt iskolaműhelyekben folyhatna. Sajnos, azonban
ez nálunk sincs meg s így a kézügyességi gyakorlatok terjedelmét a
gyermekekkel beszereztethető s a legegyszerűbb szerszámokkal fel
dolgozható anyag határozza meg. A gyermekek hozhatnak bármilyen
anyagot s ha nem tudják, mire lehet azt felhasználni, együttesen
állapítjuk meg, hogy mit lehet a hozott anyagból készíteni. Figyelem
mel vagyunk mindig a tanuló iskolai szükségleteire és a tanulmá
nyokkal kapcsolatos tárgyakra. Azt is megengedem, hogy otthon el
tört vagy egyébként használhatatlanná vált tárgyakat (lekopott kép
keretet, eltörött kalapácsnyelet stb.) a kézimunkaórán javítsák meg.
Azt tartom legfontosabbnak, hogy minden tárgy, mely kezükből ki
kerül, ne csupán használható, hanem mutatós is legyen. A leányo
kat egyik kartársnőnk tanítja a női kézimunkára. Olt a tananyag :
varrógépkezelés, gépen varrás, fehérneműszabás és varrás, felsőruha
varrás. Magyar néphimzések s a most divatos kötés és horgolás.
M. t. K. ! A VII.—VIII. osztályban tankönyveket nem haszná
lunk. A tanulók az ismeretanyag begyakorlása tekintetében kizárólag
jegyzeteikre vannak utalva. Eleinte csupán a tanítás kapcsán a táb
lára került vezérszavakat jegyezték fel. Hamarosan tapasztalnom kel
lett azonban, hogy ezek alapján nem tudnak elfogadhatóan, értel
mesen és összefüggően beszámolni a tanultakról. Szükségét láttam
tehát annak, hogy az ismeretanyagot összefüggő, kész mondatokba
foglalva diktáljam le tanítványaimnak. Ehhez azonban sok idő kell
s így igen gyakran nincs meg a lehetőség arra, hogy a tananyagban
fokozott mértékben elmélyedjünk. A hiányokat azzal igyekezem pó
tolni, hogy gyakran adok növendékeimnek ú. n. megfigyelési felada
tokat és állandóan buzdítom őket utánjárásra, kérdezősködésre, köny
vek, lexikonok tanulmányozására a feldolgozott tananyaggal kapcso
latban. A számonkérésnél örömmel tapasztalom, hogy buzdításomnak
meg is van a kellő foganatja.
Talán nem csalódom am a feltevésemben, hogy a m. t. Kar
társakat érdekelni fogja a fegyelmezés kérdése is, főképp, ha meg
mondom, hogy elég nagy létszámú (43—65) összevont vegyes osz
tályról van szó, melyben különböző nemű, ismétlőiskolás korú gyer
mekek vannak együtt. Nem fedné a valóságot, ha azt mondanám,
hogy a fegyelmezés és az osztály jó szellemének biztosítása egyál
talában nem igényel gondot, de viszont azt is kijelenthetem, hogy
nem kell drákói szigor ahhoz, hogy a VII.—VIII. osztályban a mun
kát zavartalanul végezhessük. A főtörekvésem arra irányul, hogy az
érdeklődés lekötésével teremtsek fegyelmet. Azután meg az ú. n.
autonom fegyelmet igyekezem osztályomban biztosítani. A növendé
kekre magukra hárítom annak gondját, hogy a megállapított rend
szabályok betartásában egymást ellenőrizzék és egymást buzdítsák.
F.gy-két kamaszos eltévelyedésen kívül eddig még nem is fordult elő
komolyabb fegyelmi eset.
Végül még a VII.—VIII. osztályban végzett munka eredményé
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ről kellene szólanom. A magam véleményét ebben az egy mondat
ban foglalom össze : „A tanulók nagy többsége komolyan veszi kö
telességét és én az eredménnyel meg vagyok elégedve.“ A hivatalos
iskolavizsgálók azt állapították meg, hogy a tanulók tudása nagyjá
ban megfelel a III.—IV. osztályú középiskolai tanulók értelmi nívójának.
Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy sem a vezető
tanító egyéni véleménye, sem pedig a hivatalos vizsgálóbizottságnak
a tanulók értelmi fejlettségének megfigyeléséből leszűrt egyoldalú bí
rálata nem szolgáltatnak biztos alapot, a VII.—VIII. osztály munká
jának igazi értékeléséhez és főképp nem jogosítanak fel arra, hogy
merész következtetéseket vonjunk le azokból. Nem jogosítanak fel
azért, mert hiszen az iskolai munka eredményét nem az emlékezet
ben elraktározott ismeretanyag mennyisége és reprodukálási kész
sége, honem sokkal inkább az elevenen érzett belső szemléletek
gazdagsága, a kedély ereje, az érzelmek minősége és a biztos aka
rásra való készség határozza meg. Ezeket pedig számonkérni s tel
jes valójukban megismerni éppen úgy nincs módunkban, mint aho
gyan nem adatott meg számunkra az sem, hogy a lélek egész terü
letén teljes biztossággal tájékozódni tudjunk.
Egyet azonban az elmondottakból is teljes határozottsággal meg
állapíthatunk. Azt, hogy a VII.—VIII. osztály a jövő pályára való
tökéletesebb előkészítés mellett jellemnevelést, az erkölcsi személyi
ség kialakítását is szolgálja és az út, melyen halad, végeredményben
beletorkollik abba a csodálatos sugárútba, melyet nemzeti művelő
désnek nevezünk. És éppen ebből folyik a nyolcosztályú népiskolának
nemcsak létjogosultsága, hanem általánossá tételének a szükségessége.
M. t. K. ! A nyolcosztáiyú népiskola ügye már a kezdet kez
detén különböző érdekek harcvonalába került és azok ütközőpontja
lett. Mindannyian nagyon jól ismerjük ezeket az érdekeket. Ma is
sokan vannak u. n. reálpolitikusok, akik hivatkozva az analfabéták
— sajnos kétségtelenül nagy — számára s arra, hogy sok magyar
iskolában még a hat osztály sincs meg, minden törekvést, mely a
tankötelezettség idejének kiterjesztésére irányul, időelőtti próbálkozás
nak tartanak s azokat kétkedő, támadó és gúnyolódó nyilatkozatokkal
kisérik. Fel vagyunk mentve az alól, hogy közelebbről foglalkozzunk
ezekkel — az egyébként nagyon átlátszó és könnyen szétszedhető —
érvekkel, mert hiszen a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus nép
iskolai szakosztálya leszögezte már ebben a kérdésben a magyar
tanítóság egyetemének álláspontját, amikor kijelentette, hogy : „Népünk
műveltsége a 8 éven keresztül való oktatás és nevelés nélkül nem
emelkedhetik arra a színvonalra, melyet az ország európai helyzete
és küzdelmes jövője megkövetel."
A magam részéről ehez csak azt kívánom hozzátenni, hogy
evangélikus egyházunk szebb jövőjének biztosítása szempontjából
is elérkezett a legfőbb ideje annak, hogy iskoláinkat nyolcosztályúvá
fejlesszük.
Tudom, hogy sokak számára ez a megállapítás ma még nem
egyéb, a pedagógia horizontra felbocsátott színes röppentyűnél, mely
egy pillanatra elkápráztatja a szemet, de aztán szétpukkad és nincs
tovább. Én azonban nem ennek szántam. Itt, a magyar evangélikus
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tanítóság illusztris fórumán azért mondtam el, mert szilárd meggyőző
désem, hogy a nyolcosztályú népiskola általánossá tételére irányuló
törekvés csak akkor járhat eredménnyel, ha mi magyar evang. tanítók
is mindannyian meggyőződésből és meggyőzés fegyvereivel harcolunk
mellette.
„A világ nagy versenyében nem lehet tétováznunk“ ........„ne
álljunk meg a mai elemi oktatás szűk határainál“ — mondotta egy
alkalommal nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország főméltó
ságú kormányzója.
M. t. k ! Ez a figyelmeztetés és felszóllítás legyen a mi szá
munkra parancs.
Ne tétovázzunk h á t! Ne álljunk meg h á t!
Kuszák István.

A vasárnapi iskoláról.
(Konferenciai előadás)
Értekezésem főcélja az, hogy rámutassak a vasárnapi iskola
áldásos hatására és felhívjam az arra hivatottak figyelmét, bogy igen
is szükségünk van nekünk minden eszközt és alkalmat felhasználni
a gyermeki lélek jobbá és szebbé tételére. Sajnos, kevesen vannak,
kik önzetlenül áldoznák minden erőiket a szent cél szolgálatába.
János evangéliumában 14. rész 27. versben a következő igét olvas
hatjuk : „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek,
nem úgy adom én néktek, amint a világ adja.“ Ezeket a drága
szavakat mondotta maga az Úr Jézus, amikor az ő tanítványaitól
búcsúzott. Legdrágább ajándék, amit az ő tanítványainak adhatott.
Sajnos, a mai babonás világban nem élünk e drága ajándékkal.
Nem látunk — vagy csak igen ritkán — örömtől ragyogó arcokat,
boldogságtól újjongó szíveket. Csak aggodalomra és csüggedésre
találunk okot. Útaink, melyeket egyedül — az Úr Jézus nélkül —
járunk, romlásba, pusztulásba visznek. Fogyunk, pusztulunk. Kutatjuk
az okokat. Egyik ebben, a másik abban véli feltalálni. Pedig oka
abban rejlik csupán, nem ismerjük és nem keressük azt, aki akar
és igazán képes is rajtunk segíteni, az Úr Jézust.
A vasárnapi iskola célja oly gyermekeket nevelni, kik érezzék
azt, hogy nem tudnak, de nem is akarnak az Úr Jézus nélkül élni.
A vasárnapi iskola a gyermekek istentisztelete. Idejét mindig
a helyi körülmények állapítják meg. Énekkel kezdjük. Ezt követi
egy rövid ima, de mindig szem előtt tartva, hogy a vasárnapi isko
lában fő az Ige, annak a rövid magyarázata, mely közös meg
beszélés alapján történik. Egy betanult igemondást magukkal visznek,
ez az aranymondás.
I. Bármennyire is elítélendő a mai kor, még vannak vágyódó
gyermeki lelkek.
II. Gyönyörű munkakör a tanító részére lelkeket menteni, lel
keket az Úrhoz vezetni.
III. Nem könnyű munka, sőt mondhatjuk nagy felelősséggel jár,
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mert a gyermeki lélek nagyon fogékony és mi egy hosszú életre
útravalót nyújtunk neki.
A vasárnapi iskola építeni akarja a gyermek lelkét, az Úr
Jézushoz vezetni az Ige nyomán.
Ismerje meg a gyermek az Urat, de úgy, hogy később az
életben 0 legyen vezére és királya.
Valaki azt mondhatja, tanítunk mi vallást hetenként kétszer is,
elég ebből ennyi, úgy is sok bibliai történetet kell ismertetni. Igaz,
de a vasárnapi iskola inkább családi jellegű. Itt a vezetőnek főcélja,
hatni a gyermeki szívre.
Alapvető munka az igazi keresztyén evangélikus jellemhez.
Főcélja Jegyen a vasárnapi iskolának a gyermeket szeretetre
nevelni. Az Ür jézus megismertetése által, aki maga a szeretet. Ezer,
meg ezer alkalom nyílik az Ige alapján szeretetet plántálni a gyermeki
szívbe és a gyermeki lelken keresztül szeretetet gyújtani a családban,
oly helyeken, hol csak civakodás és veszekedés az úr, hol testvér
testvér ellen tör. Oly családba küldhetünk szeretetet, hol szülő nem
érti meg a gyermekét és az nem becsüli meg az édes szüleit.
Hogy tudjunk szeretni, táplálkozni kell az élő vizek forrásából az
Űrből, ki maga a szeretet.
A vasárnapi iskola célja : az Ige alapján felfedni a gyermek
rossz szokásait. Minden gyermeknek megvannak a maga veleszületett
tulajdonságai, de nyers és formátlan állapotban. Es mivel minden
gyermekben más és más tulajdonságok rejtőznek, minden lelket külön
tanulmányozni és a saját kölön eszközeivel nevelni kell, azért legjobb,
ha a tanító a vasárnapi iskola vezetője. Boldog az a tanító, aki
ennél a munkánál nem a fáradtságot nézi, sem azt, mit fizetnek.
Gazdagon van az honorálva azzal a tudattal, hogy építőmunkás
lehet Istenországában.
Örömmel jönnek a gyermekek a vasárnapi iskolába, — nem
mind, — ezt azért mondom, mert vannak, kik nem járnak, de sokan
vannak, kik csak betegség esetén hiányoztak 2—3 év alatt. Merem
hinni, hogy ezek a kicsinyek felnőtt korban örömmel fognak a templomba
járni és ott sem fognak hiányozni vasárnapról-vasárnapra.
Tehát a vasárnapi iskola célja : templomba járó egyháztagokat
nevelni.
Oda hathatunk a vasárnapi iskolával, hogy a gyermek ne csak
szájjal vallja, hogy ő ág. hitv. ev., de büszke is legyen arra, hogy
az. Véssük szivébe, hogy hitét semmiért és senkiért el ne hagyja.
Sokat beszélhetnénk még a vasárnapi iskola céljáról és a
vezető teendőiről, de elég ebből annyi, röviden összefoglalva,
nyújsunk oly kincseket a gyermeki léleknek, melyet moly meg nem
emészt, tolvaj el nem ragad.
Neveljünk olyan egyháztagokat, kikben Isten lelke él. Isten
lelke által minden egyház élő egyházzá fejlődhetik.
Nehéz feladat az és felelősségteljes, de azzal a hittel a szí
vünkben „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.“
Kezdjük meg nemes munkánkat a Úr Jézussal és a jóságos
Istenünk meg is fogja áldani.
Rákoskeresztúr.
Késmárszky Gyuláné.
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Szívben a kereszt.
Az „Evangélikus Népiskola“ idei évfolyamának új köntösén ott
díszlik Luther rózsája. Benne uralkodó helyen a szív. mely magában
hordozza a keresztet. — Olyan sokszor szűrtem le egyházi szolgá
latunk tapasztalataképen azt a szomorú, lemondással teljes igazságot,
hogy külön jár a maga útján a szív és külön áll, elhordozatlanul a
kereszt. Annál inkább ragadott meg ennek az iskolai folyóiratnak a
külsején az elém táruló kép, hogy nincsen külön szív és külön
kereszt, hanem benne van a kereszt a szívben. Es milyen szép virág
nyílott ebből az egyesülésből.
Azután belelapoztam a folyóirat ez évi első számába. Elolvastam
változatos tartalmát és gondosan felülvizsgáltam az egyházi éneklés eme
lésére szolgáló hangjegymellékletét. Mindjobban felragyogott a szemem:
hiszen itt nemcsak a külső címlap viseli a kereszt hordozására kész
szívet, hanem a lapnak az egyházért és iskoláért fölvállalt munkája is 1
Ezért ilyenféle érzések áramlottak át lelkemen :
Mi közünk hozzá ?
Evangélikus Népiskola ! Mi közünk is van hozzá ? — Milyen
közel kellene, hogy álljon mindnyájunkhoz, akik evangélikusoknak
nevezzük magunkat A lelkűnkkel együtt nőtt a büszkeség, mellyel
az evangélikus népiskolára föltekintettünk mindig, ha rágondoltunk
arra a szent misszióra, melyet ez az iskola hazánkban betöltött.
Milyen dicsőséges történet ennek az iskolának a m últja! — Hálás
lelkünk szálai fűznek hozzá ahhoz az evangélikus népiskolához,
melyben magunk készültünk föl az élet küzdelmére. — Egészen
személyes érzések is ébredtek föl bennem. Ráemlékeztem annak a
néhány napja elköltözött hűséges tanítónak az alakjára, akit édes
atyámnak nevezhettem és aki napról-napra a lelke legjavából áldozott
az iskolai munka oltárán. — Azután rágondoltam azoknak a szülőknek
a seregére, akik otthonukból elküldték féltő szeretettel nevelt gyer
mekeiket, hogy az evangélikus népiskolában tanuljanak Istenfélő
bölcseséget és az életben megálló tudást. Úgy éreztem, hogy
mérhetetlen nagy közünk van az evangélikus népiskolához.
Nehéz a kereszt.
Erre a meleg, megértő szeretetre nagyon nagy szüksége is van
az evangélikus népiskolának, mert kiéreztem folyóirata hangjából azt,
hogy nagyon nehéz az iskola keresztje. Egészen furcsa világ szakadt
ránk. Roppantul sokfelé igénybeveszi az embert az élet és ezért
mind több követelést állítottunk föl az iskolával szemben. De a
követelések megszaporodásával nem tart lépést az áldozatos szere
tetünk. Közhelyeket említek, mikor azt említem meg, hogy az evan
gélikus népiskolát egyházunk veteményes kertjének szoktuk nevezni.
A szülők részéről ezt a nevet is kapta : az otthon segítőtársa. De ha
annyira jól tudjuk ezeket, miért nem részesül hát a veteményes
kert megfelelő ápolásban és miért kell a segítőtársnak a gyermek
nevelésének a munkáját sokszor egészen egyedül a vállára vennie ?
Az otthonok közül sok arra a kényelmes álláspontra helyezkedik,
hogy nevelje a gyermeket egyedül az iskola. Néha úgy látszik, mintha
a templom és az iskola között sok-sok kilométer távolság volna és
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még járhatatlanabbul messze esik egymástól sokszor az otthon és
az iskola. Így súlyosodik napról-napra jobban az iskola keresztje
és mindnyájunk lelke felelős érte, ha a kereszt súlya alatt magárahagyva összeroskad.
Szaklap-e ?
Mint általában az evangélikus népiskola, úgy annak folyóirata
is viaskodik a kereszt terhével. Kiérzem a folyóirat hangjából, hogy
nagyon nehéz neki a kereszt. Nehéz a szerkesztőnek, ha egyma
gában kell tépelődnie, nehéz a munkagárdának, ha tíz újjon meg
lehet számlálni a tagjait és nehéz az anyagi ügyek elintézőjének,
ha megértés hiányában az anyagi kötelezettségek terhe alatt össze
roppan. Pedig ez a folyóirat, mely minden hónapban szétküldi
eszményekkel teli példányait, nem csupán az iskola tanítóinak tovább
képzésére szolgáló szaklap. Tárgyalja általában az egyháznak sok
fontos életkérdését, összekapcsolója a szülői hajléknak és az isko
lának és általában mindnyájunk szívéhez nagyon is közelálló kérdések
nemesen lobogó zászlójának hordozója. Iskolánk múltjának előbbrevivője, egyházi éneklésünk és zenekultúránk nemes támogatója.
Honnan várjon megértést?
Valahányszor nehéz teher fölvállalása előtt állunk, körül szoktunk
nézni, hogy ki tudna itt még segíteni ? Így tettem az Evangélikus
Népiskola folyóiratának olvasása közben is. Fölmerült bennem a
kérdés, honnan lehet itt segítséget várni ? És először a negatívumokkal
jöttem egészen tisztába. Világosan állt előttem, hogy nem várhatjuk
iskolánk törekvéseinek támogatását azoktól, akik egyházunkon kívül
állanak. Nem reménykedhetünk abban, hogy más egyházak táborából
támadjanak emberek, akik fölkarolják ügyét. De ez azt is jelenti,
hogy akkor csak mi magunk jöhetünk számításba. Kevesen vagyunk,
de nem túlságosan kevesen. Ha összefogunk, föltétlenül boldogul az
iskola a maga munkájában. De föltétien követelés, hogy mindenki
álljon segítő munkába. Nem lehet távol az iskolától, az „Evangélikus
Népiskola“ című folyóirattól egyházunk egyetlen lelkésze sem, akinek
kötelessége az iskola ügyét szívén viselni. Álljanak melléje azok,
akik áldó lélekkel emlékeznek vissza az evangélikus népiskola
hűséges munkájára. De jöjjenek azok is, akik evangélikus tanítói
otthonból kapták indíttatásukat, amikor kimentek az életbe, ne szakad
janak el végképen a múlt drága emlékeitől, — (óh, milyen nagy
sereget alkotnak miniszterelnöktől és miniszterektől egészen ma
gunkig) — és részesítsék támogató szeretetben a jövőért aggódó, gyer
mekeiket szerető evangélikus szülők! Iskolánk is, annak folyóirata
is méltó a támogatásra.
*
így tartottam a kezemben az „Evangélikus Népiskoláit. Úgy
szeretném, ha tanulnánk belőle valamit. Valamit, amit a címlapján
képies alakban fejezett ki, amit a tartalma betűibe írt bele, tanuljuk
meg tőle, hogy a keresztnek a szívben van a helye ! A címlapon
azt látjuk, hogy abból a szívből, mely magába fogadta a keresztet,
virág nyílott. Nem ezt akarjuk-e mindnyájan ?
Cegléd.
Wolf Lajos
lelkész.
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A hangjegymellékletekről.
Lapunk Kántori rovatát kiegészítik, mintegy gyakorlati részét
képezik az egy év óta megjelenő hangjegymellékletek. Az intenzív
életet élő énekkarok meg sem lehetnek már nélkülük. Nemes patinájú művészetük a legigazibb templomi stílus képviselői, emellett
változatosak s a legkülönfélébb igényeknek megfelelnek. Megtalálja
bennük a neki megfelelő kórust az egyszerű vidéki férfi- v. leánykar,
de a kényesebb igényeket kereső városi vegyeskar vezetője is. Kü
lönösen szépek a Bach-korálok. Szólamvezetésük nehéz, csak gya
korlott kar számára valók, de művészetük szinte utolérhetetlen. A
vokális zeneszerkesztés remekei. — Felteszem a kérdést, a pompás
kivitelű mellékletekből szólamhasználatra nem volna-e megrendelhető
a megfelelő példányszám ? Erre a célra partitúra is alkalmas. A ki
szedett negatívból 100—200 példánnyal több volna elkészítendő, ami
csak a papíranyag-többletet jelentené a kiadónak és legalább 10 drb
megrendelése esetén félívenkint 5—6 fillérért megrendelhető volna.
Ez a megoldás a szólammásolás alól felszabadítaná a karvezetőket.
(Megvalósítottuk, lásd a kiadó januári és februári üzenetét! Szerk.)

Emléktáblás tanítók.
Valami belső öröm hatja ót lelkemet, valahányszor tantermembe
lépek. Ugyanis két falón ott díszlik két nagynevű elődöm emléktáb
lája. A régibb Dobronyovszky Jánosé, aki 53 évig, a másik Pittner
Dénesé, aki 37 évig működött egyházunkban, mint kántortanító. Mind
két emléktábla szövegét szószerint közlöm :
Tudós
Néhai
Dobronyovszky Jánosnak
az ő hívei emlékül,
ki 53 évekig, mint tanító oktatott.
Meghalt 79'k évében nov : 24éB
1847.
Evangélikus egyházközségünkben 1877 évtől
37 esztendőn át működött
Pittner Dénes
kántortanitó
iskolában jósággal, egyházban hűséggel,
elhunytéig szeretettel szolgált
nemzedékeket nevelve.
Hálás szivek őrzik áldott emlékét!
„Szemeid látják a te tanítódat!“
Ésaiás XXX. 20.
Ez a két emléktábla is bizonysága annak, hogy a tanítványok
hálája jó tanítójuk iránt nem homályosodik el, a jól elvetett mag
megtermi gyümölcsét.
Péteri, Pest stb. vrm.
Bartal Béla.
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Int egy úri mellékjövedelem !
Már-már belefáradunk a sok reménykedésbe, várásba és türe
lembe. Jogos és igazságos illetményeinket mi, a nyomorult, értékegy
séges páriák hiába várjuk. Imádságunk nem tudja kikönyörögni, a
kilincselők nem tudják kikunyorálni, a szószólók nem tudják kive
rekedni, a józan és bölcs belátásba és méltányosságba, igazságba
vetett hitünk nem tudja megszülni elnyűtt reményünk egyetlen álmát,
a mindennapi kenyérfalatot. Azt a kicsit, azt az elengedhetetlent,
azt a jogost.
Mit tegyünk hát ?
Magunknak kell sorsunkat kezünkbe vennünk s rajta változ
tatni. Tétlenül hiába sóhajtunk az élet gondjai m iatt!
Gyermekes szülők, akik roskadoztok a gyermeknevelés és tanít
tatás gondjai alatt, akik ellátatlan leányaitok és fiaitok sorsa felett
aggódtok ! Idehallgassatok ! Jótanácsot mondok ! Ha megszívlelitek,
holtotok napjáig áldjátok tanácsomat! Új életlehetőség kínálkozik !
Mellékjövedelemnek meg éppen jó. Kényelmes is. Nagy befektetés
sem kell hozzá. Nagy szaktudás se, bármelyik gyerek is elvégezheti!
Tenyésszünk angoranyúlat! Ezé a jövő ! Külföldön régen nagy
szabású gyárak dolgozzák fel ezek nagyszerű selyemgyapját! Nálunk
csak most kezd terjedni. Ma még csak igazi úriemberek, főurak,
katonatisztek és hasonlók foglalkoznak vele. A 8—10 cm hosszú
gyapjúért ma 40—45 pengőt fizetnek, a hosszabbért még többet. Álta
lában úgy számítják, hogy egy nyúl évi 8—10 P nettó hasznot ad.
Hány pengőnyi jövedelemre akarsz szert tenni ? Mennyire van szük
séged ahhoz, hogy gyermekeidet gond nélkül taníttathasd ? Könnyen
kiszámíthatod, hogy hány angorát kell tartanod ahhoz, hogy annyi
szor megsiratott reményed újra talpra álljon.
A terményfizetéses, földjárandóságos tanítónak terem annyi ta
karmánya, temetőfüve, lucernája, zabja, árpája, rozsa, kukoricája,
korpája stb., hogy százával eltarthatja vele gyapjasait.
Az angorák selyemgyapjából készül ma a legdrágább női ruha
kelme. Ha nem sajnáljuk asszonyainktól, leányainktól, magunk fo
natjuk meg nekik a gyapjúfonalat, amit aztán maguk felkötnek, hor
golnak. Egy három éves gyermeknek való angora kötöttkabát ára
cca 20—25 P. A gyapjú s a belőle kötött, horgolt ruhadarabok
nagyszerűen festhetők.
Ma már 1000—2000-es angorafarmok létesülnek nálunk is. Bár
már ott tartanánk, hogy annyi gyapjút termelnénk, hogy hazai gyár
telepek létesülhetnének annak feldolgozására.
Most csak ennyit. Szerény felhívásommal Jószolgálatot véltem
tenni a tanítói sorsközösségnek. Fel a fejjel! Új, selymes remény
sugár csillan be borús hajlékunkba. Hiszem, hogy szerény soraimmal
nem egy boldogulásnak vezettem a nyitjára, de ha csak egy könynyet tudtam is letörölni jótanácsommal, nem veszett kárba a
nyomdafesték.
Ha tömegesen érdeklődnétek, szívesen adnék közelebbi útba
igazításokat. Hiszem, hogy ebben az esetben kedves szerkesztőnk
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is szívesen szorít itt egy kis helyet ilyen célra. Kevesebb számú
érdeklődőnek pedig válaszbélyegre adok szíves felvilágosításokat.
Kívánom, hogy minél többen találjatok az új perspektívában
boldogulást.
_________
Orszigety Lajos.
Péterfy Sándor azt a levelét, amelyből jelen számunk „A ka
rácsonyi tanítógyűlések“ c. cikk után részletet hoz, 34 éves korában
írta atyai pártfogójához, a nemescsói evangélikus lelkészhez. A levél
töredéket az „Lötvös-Alap“ 1935. évi júliusi számából vettük át,
amelyben Hit, bizalom és hűség címmel Sólyom János írt az EötvösAlap 60 éves jubileumáról.
Péterfy Sándor nagy értékünk. Ma is és ebben a pár sorban
is tud tanítani és segíteni bennünket.
Az Evangélikus Népiskola azáltal is szolgálni véli a célját, hogy
időnkint arra különösen méltó rövid részleteket közöl útmutató szel
lemek gondolataiból.
_________
A falukutatás nagy jelentőségű és jövőnkre is kiható egyete
mes megmozdulása széles értelmiségi rétegeknek. Nemcsak a Ma
gyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége állította össze a
Nemzettanulmányozás Útmutatóját, hanem egyes főigazgatóságok is
hivatalos programmjukká tették az ezirányú faluismereti és népne
velési munkát. Ezért ma már nevelésügyi folyóiratainkban is helye
van a kérdéshez tartozó, gondolatokat terjesztő és ébresztő részle
teknek. Ezzel a szándékkal közöl jelen számunk ide vonatkozó gyér
szemelvényt a falukutatás egy szűkrehatárolt, de mégis gazdag
területéről.

Lucázás, Lucajárás, Lucanapi köszöntés.
(Dec. 13.)
Lucázáskor a gyermek meglátogatja a gazdaasszonyokat. Egy
kis csomó szalmára térdelve mondja el verses mondókáját, melyben
a gazdaságra kéri Isten áld ását: „Tiktyok, luggyok úgy megüllön a
helibe, mint a fejsze a nyelibe. Kalbászuk akkora legyen, mint a falu
hossza, szalonnájuk meg mint a hidas táblája. Luca, Luca kitt-kotty,
tojjanak a tiktyok!“ (Szakony, Sopron vm.)
Lucanap előtt való este egy legényt bekötnek teljesen szalmával,
azután hatalmas láncokkal körülfonják és úgy mennek házról-házra.
Két, vagy három nagy kosárban pelyvát (töreket) visznek utána.
Bemennek az udvarokba, sőt a szobákba is, ha beengedik őket, ha
meg nem, csak kívül kiabálják: „Luca, Luca kitty-kotty, ha nem
adnak szalonnát, beverem a gerendát!“ A kosarasok teleszórják az
egész udvart és folyosót pelyvával. (Gyömöre, Győr vm.)
Luca, Luca kitty-kotty kukoríkú,
Ha nem adnak litty-lotty kukoríkú,
(ha adnak : sok csibéjük legyen,
ha nem adnak : záptojás legyen).
Annyi csibéjük legyen, mint az égen a csillag,
Olyan hosszú kolbászuk, mint a falu hossza. (Kisfalud, Sopron m.)
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Néphit, babona.
Ha karácsonyi éjféli mise után nem lehet az égen csillagot
látni, akkor a következő évben sok bőr szárad a padláson : sok
állat pusztul el.
Viöröshagyma leveleit elnevezik a hónapok szerint és megsózzák.
Amelyik hónapnak a levele a legnedvesebb lesz, abban a hónapban
lesz a legtöbb eső.
Ha az állat igen szép és valaki megdicséri, akkor azt mondják:
„Megárt neki a szem.“ Azért megköpködik, hogy a szem ne ártson.
Ha pedig valami baj lesz, akkor szenes vízben kell megfüröszteni,
vagy szenes vízzel meglocsolni.
Pénteki napon nem kezdenek nagyobb munkához.
Karácsonykor asztal alá zsombort (vékát) tesznek tele búza,
rozs, árpa, zab, kukorica, köles keverékkel, hogy Jézus szamarának
legyen ennivalója.
Kis macskához és kis kutyához 8 napig, míg a szemük ki nem
nyílott, nem szabad hozzányúlni, mert akkor lejön az ember újjárói
a köröm.
Luca napján varrni nem szabad, mert akkor a tyúkok nem
tojnak.
Villámcsapásból eredő tüzet mással nem lehet oltani, csak tejjel.
A szivárványra nem szabad rámutatni, mert eltörik az illető keze.
(Gyömöre.)
Ha égiháború van, szentelt barkát tesznek a tűzbe.
Ha a tűz morog, dorombol, beleköpnek, hogy pör ne legyen.
A ház eresze alá disznósódar-csontot tesznek, hogy le ne égjen.
Egy asszony újhold napján fát vágott (tüskét szedett) s bosszúból
a hold felszívta : az látható benne. A holdat fogyatkozáskor valami
e sz i: ^„kapkoggya.“ (Kisfalud.)
Állatok füléből, farkából a férgeket ráolvasással űzik ki. A
csordás ezt úgy is gyógyítja, hogy az ilyen állat lábnyomát késsel
körülkerekíti, kimetszi és felfordítja.
„Szemverés“ ellen a borjú nyakára piros szalagot kötnek.
A sebes kezet, vagy lábat napfölkelte előtt meg kell mosni a
Répce vizében, azután meg kell kenni talált csonttal s a csontot a
hátunk mögé kell dobni. (Csánig.)
Ha karácsony éjjelén ruha szárad, a házban dögvész lesz.
Ha kis gyermeket nagyon dicsérnek, beteg lesz.
Ha az istállóban három szarvasmarha egy irányban fekszik,
akkor eső lesz. (Szakony.)
Gyűjtötték : Kovács Kálmán (Gyömre), Kelényi Ferenc (Szakony),
Széles Dénes (Csánig) és Németh Sándor (Kisfalud), a soproni ev.
tanítóképző-intézet növendékei.
*
Luca Lucia („fénylő,“ „ragyogó“) szent vértanú, szirakuzai
szűz magyaros neve, kit vőlegényének feljelentésére Dioklécián alatt
303 körül végeztek ki. — Ünnepe december 13-ra esik. — Népünk
babonája szerint Luca-székét szabályos ötszög (pentagramm, pentafla,
boszorkányszög) alakúra kell faragni. A faragást 12-én este kell
elkezdeni s minden este annyit dolgozni rajta, hogy éppen karácsony
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estéjére legyen készen. Aki az éjféli mise alatt erre űl, vagy rááll,
az meglátja a helység össes boszorkányait. — Luca-napján egyes
falvakban lepedőbe burkolt seprős alak is jár végig s ijesztgeti a
gyermekeket. Ez éppúgy, mint a december 5-én esti Krampuszjárás,
idegeneredetű nálunk. — Magyarországon érdekes még a Luca-nap
babonái közül, hogy innen kezdve 12 napig megfigyelik az időjárást
s amilyen az első, második stb. nap, olyan lesz az év első, második
stb. hónapja. Ez az u. n. Luca-kalendáriuma.
A Lucázást, vagy Lucajátékot, melyből itt szemelvényt közlünk,
máskép kotyulásnak, palázolásnak is nevezik. Nálunk leginkább az
u. n. Göcsej-Hanság vidéken terjedt el. Az állatok termékenységének
babonás elérésével összefüggő számos téli népszokások közül való,
mint amilyen a megkenés, ráolvasás stb. Az elmondott dünnyögő
versikékben sokszor durva trágárságokat is mondanak, különösen
fösvény háziakra. A tanítók, sőt sok helyen a csendőrök is üldözték
emiatt s így kiveszőben van. A verseket a Kisfaludi Társaság Nép
költési gyűjteményének VIII. kötetében adta ki. (149—168 1.)
A Luca-napi babonák s sok más idetartozó dolog a téli nap
fordulat idejének régi pogány hiedelmeiből és szokásaiból alakult ki
s ezért mutat olyan széleskörű elterjedtséget és sok hasonló vonást
a legkülönbözőbb népeknél. (Délnémetek, olaszok stb.)
(R.)

Eucken Rudolf gondolatai a vallásról.
írta : Tállyai (Koller) István.
Eucken Rudolf, a jénai egyetem nagyhatású tanára, 1926. év
szeptemberében hunyt el. Ernst Haeckellel, a kiváló zoológussal
szemben, aki a monizomus apostola volt, ő hirdette a bölcsészetben
a legnemesebb és legtisztább idealizmust előadásaival az egyetemen
és az egyetemen kívül, szinte prófétai lendülettel. Könyvei egy kis
könyvtárt tesznek ki, ezek közül a következőket akarjuk kiemelni :
„Die Lebens-Anschauungen der grossen Denker“, „Der Kampf um
einen geistigen Lebensinhalt“, „Grundlinen einer neuen Lebens
anschauung“, „Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegen
wart“ (magyarra is lefordítva), „Der Sinn und der Wert des Lebens“
(„Az élet értelme és értéke“ címen magyarra is lefordítva)“, „Mensch
und W elt“, „Einführung in die Philosophie des Geistes lebens“,
„Wahrheitsgehalt der Religion“ (A vallás igazságtartalma) stb. —
A következőben nem adunk Eucken bölcseletéről rendszeres ismer
tetést, csak a vallás jogosultságára vonatkozó gondolatait akarjuk
ismertetni a „Wahrheitsgehalt“ alapján. E gondolatok ma is idősze
rűek ; ma amidőn sok tekintetben más irányban keresik a vallás
reformációját, mint Eucken. A vallás lényegét, a szellemi élet meg
világítását érintő gondolatait nem haladta túl korunk, amely mind a
katolikus egyház, mind a protestantizmusnak renaissanceát is meg
érte. A katolikus gondolat renaissanceát különösen a középkori böl
csészet újraéledésében, modern megítélésében és az újabb francia
szépirodalomban találjuk meg, míg a protestantizmusban egy újabb
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teológiai irány, amely Barth Károly, Brunner Emil nevéhez fűződik
s a bűntudat által követelt váltság gondolatából indul ki, jutott ura
lomra a vallásos gondolkodásban. E sorok írója a jövő fejlődését
illetőleg azon véleményben van, hogy e szempontban mind a kato
licizmus, mind a protestantizmus világnézeti elemeire és vallásos
életnyilvánulásaira egyformán szükségünk van. Eucken, a nagy né
met gondolkodó, gondolkodásának gerincét a vallás kérdése képezi,
továbbá küzdelem a szellemi élet önállóságáért és jogosultságáért.
A szellem fontosságát és elsődlegességét hangsúlyozza a mi nagy
Bőhm Károlyunk i s ; egyedüli bölcselőnk, akinek rendszere a leg
nagyobb külföldi gondolkodókkal eredetiségénél, mélységénél és a
beható kidolgozásnál fogva teljesen egyenrangú. Ideálizmus a Pauler
Ákos filozófiája is, de tanításának kidolgozása sokban vázlatos és
tanítása nem annyira eredeti, mint a Bőhm Károlyé.*) Euckent sok
tekintetben Fichtével lehet összehasonlítani; persze nem a tanítását,
de a személyiségét. Bőhm Károlyunk is Fichtével hasonlítható össze
annyiban, hogy rendszerének kiindulópontja Kant és Fichte, de
egyébként a felépítése teljesen önálló és eredeti. Miként „Lebens
erinnerungen“ c. önéletrajzában olvassuk, Euckent a vallás kérdése
mindig, kora ifjúságától fogva nyugtalanította és én meg vagyok győ
ződve, nagy isteni kegyelem az, akiben megvan ez a tisztába jönni
akarás a vallás problémáival. Eucken e problémával küzdött egész
életében. A vallás volt életének legfontosabb kérdése s gondolko
dásának eredményét foglalja magában az a könyv, amelyért a giesseni egyetem a teológiai doktori címmel tüntette ki, a „Wahrheits
gehalt der Religion“, amelyet a következőkben ismertetünk.
Aki a vallás igazságtartalmát kutatja, annak nincs szüksége
arra, hogy a vallás fejlődésének fokaival foglalkozzék, a problémá
nak ugyanis ott van a kezdete, amidőn a vallás önálló területté
válik ; örök, természetfeletti életet mutat az embernek és száméra
lelkét kívánja. E szempontból csak az vallható jónak, ami Istenhez
vezet. Veszedelmessé, ami a világhoz köt. A világ e visszautasítása
mellett is a vallás egyike a legnagyobb hatalmaknak. Semmi sem
kötötte jobban össze, de semmi sem távolította is el jobban az em
bereket egymástól, mint a vallás. Ami az embert a legjobban volt
képes felrázni, az a vallás volt.
Akit a vallás problémája lelke legmélyében megkapott, azt nem
engedi el. Sőt, a tagadásba is a legerősebb effektust fekteti és a
vallás kérdését élete legfontosabb kérdésének tartja.
A vallásos felfogásnak mindig voltak ellenei is, aminek oka,
hogy minden, aminek feladata : hatni az emberiségre, emberi fogal
makban nyer kifejezést és gyakran a szent dolognak is emberi
érdekeket, kell, hogy szolgáljon. De a világ az igazságtalanságaival
sem felel meg a vallás követelményeinek. S akik ezt látják, azok az
emberi ész végzetes tévedésének tartják a vallást. Ha pedig a val
lás nem a lagmagasabbfoku igazság, nem Isten műve, akkor a leg
*) P au ler által alkalm azott redukció a m etafizikában, érdem leges eredm é
nyekre nem vezet. C sak általánosítások eredm ényezhetők, pl. hogy valam i van, hogy
több dolog van stb. H a azt m ondom : a szu b sztan cia pszichomorf lény, ez m ár
szubjektív felfogás, am ellyel szem ben pl. a m ateiralista m ást mond.
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károsabb tévedés, a setétség és öncsalás legsúlyosabb szüleménye.
Mi a helyes felelet e kérdésben, ez dönti el egyúttal életünk folyá
sának irányát.
Minden történeti vallás a környezetéből sajátlagos nézeteket
vesz fel, a világra és az élet értékelésére vonatkozólag. A vallásnak
történeti hatalommá való válása is múló helyzetektől függ. Gondo
latainak birodalmához a kultúra adja az épületköveket. A kultúra
pedig elmúlik a népekkel és a korokkal. Amennyiben a vallás tel
jesen össze volt kötve, vele, akkor a régi kultúrával való szakítás a
vallást is megingatja. így fokozódik a kételkedés. Az örök az időhöz
látszik kötve, ha pedig függetleníti magát tőle, akkor a fejlődést
látszik akadályozni.
A kérdés különös fontosságot nyer a keresztyény vallásnál. Min
den vitának azonban felette áll alapítójának személyisége, akinek
élete és halála a keresztyénység igazságtartalmának legfőbb bizonyí
téka, amelyhez mindig visszatértek a vita hevében. S ezért a keresz
tyénység számára összehasonlíthatatlanul többet jelent Krisztus sze
mélyisége, mint jelent más vallásnak az alapítójának személye.
A keresztyénységre vonatkozólag feltehető az a kérdés : az Isten
iránti alázat, a sorsba való belenyugvás nem jelenti-e minden igaz
ságtalanság eltűrését ? A keresztyénség lelkét pedig nem veszélyez
teti-e a világuralomra való törekvés, a szilárd keretek közé való
törekvés ? Az egyház megmerevedését gyakran gátolták meg úttörő
személyiségek azáltal, hogy felfakasztották ismét életének eredeti forrásait.
Az újkor természettudományi világképe is sok tekintetben ellene
van a vallásnak, amely sokban összenőtt a régi, naiv világképpel,
amelyben az embernek egyedülálló helyzete van s amelyben,min
den az ő jólétének vagy szenvedéseinek szolgálatában áll. Ámde
dönthet-e a Mindenség sorsa felett az, ami a földön, amely egy
csillag a sok közül végbemegy ? A természet közömbös minden
szellemi, vallási vagy erkölcsi céllal szemben, továbbá csak a bio
lógiai értékelést illeti. Ami ma használ, holnap árthat. Minden csak
a létért való küzdelem. Az ember története továbbá csak rövid epi
zód a Mindenség történetével szemben. Ha a vallás is csak törté
neti fejlődés, akkor veszít önértékéből. Ha minden csak természet,
akkor a fogalmaknak sincs semmi értelme : szeretet, kegyelem, biza
lom, odaadás, meggyőződés stb. A technika fejlődése is ellene lát
szik a vallásos világképnek, mert a mai ember sorsának intézésé
ben elégségesnek látszik találni ennek eszközét.
Ámde ezen ellenséges tények dacára a vallás újra életre k e l;
a vallás problémája újra előtérbe lép a gondolkodásban és az elő
térben. A vallásnak életünkben ugyanis mély gyökerei vannak. Az
élet sokféle fordulatában nem lehet a vallás támaszát nélkülözni ;
a kultúra képtelen a lelket teljesen kitölteni és kielégíteni. A biológiai
világszemlélet nem ad feleletet e kérdésre: Mi az élet értéke és
értelme ? A következetes naturalizmus nem ismeri a tudomány —
még a természettudomány — fogalmát sem. Ez ugyanis az emberi
lélek nemcsak passzív elfogadó és visszaadó munkája, befogadó
képessége, de teremtő, a tényeken felülemelkedő műve. Ahol továbbá
a dolgok folyása egyedül uralkodik, ott összevisszaság van és ott
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igazságról sem lehet szó, mert az igazság nem az idő tartozéka,
nem lesz vele és nem múlik vele. Nincs tartalma olyan életnek,
amely feladja a szilárd életcélt és a maradandó normákat s melyet
az időfolyam ide-oda dobhat. A történelem szellemi tartalmával túl
megy a természeten, több nála, felette áll az időnek. A szellemi és
kulturális munka mechanizálásával a munka fogalma is veszíti lelki
tartalmát, bensőségét és rabszolgamunkává süllyed. Az elgépesítés
elmos azután minden értéket és nagyságot. A lélek elvesztése mind
jobban válik érezhetővé. Szükséges tehát életünk megújulása, ezt
csak a^vallás eszközölheti. Kell tehát, hogy küzdjünk az élet egé
széért.
A vallás és a tudomány között kétségkívül sok konfliktus kelet
kezhet. így kérdéssé válhat, vájjon a gondolkodás áttörné az ember
körét ? Fogalmaink nem az ember kisugárzásai-e ? Az antropomorfizmus kétségkívül fellelhető a vallások fejlődésében. Azután a sok
célszerű mellett annyi szenvedést, nyomort és célszerűtlent fedezünk
fel. A vallás a szabad, önálló elhatározás létére, a szabad akaratra,
a mechanizmuson való felülemelkedésre is rámutat. A tudomány ezt
is kétségbe vonja. A tények az látszanak mutatni, hogy különösen
az erkölcs megléte, a „Sollen“ követelménye egy magasabb hatalom
nak az életbe való belenyúlása s tényleg e téren olyasmit tapasz
talunk, ami az élet nagyobb mélységeire világít rá s láthatatlan
összefüggéseket sejtet, mégis nehéz a tényeket s az emberi magya
rázatot felfogásban megkülönböztetni. Ámde az élet egészében kell
felmutatni azt a pontot, ahol egy magasabb világ tör elő. Az élet
ellenmondása közt kell, hogy eljussunk a valláshoz.
(Folytatjuk.)

Az egyéni cselekvés lemondásáról.
Minduntalan elém tár az élet oly helyzeteket és viszonylatokat,
melyek világosan rámutatnak arra, mily sok ember kínlódik egy rá
erőszakolt hivatás taposómalmában, vagy senyved egy kényszer
környezet okozta enerváló testi-lelki rabságban, vagy minden lelki
szárnyalást meghiúsító nyomasztó anyagi megkötöttségben.
Ilyen megkínzott emberek számára sok jó szót és némi vigaszt
nyújt Albert Schweilternek Lipcsében megjelent: Aus meinen leben
und Denken című munkája és az alábbiakban őt szólaltatom meg :
Azok közül, kik indítást éreznek magukban bármely vonatko
zásban és csakugyan képesek volnának individuális cselekvést tenni
élethivatásukká — legtöbbször kényszerítő körülmények folytán el
kell, hogy tekintsenek ezen előjoguktól. Többnyire abban van az akadály,
hogy tőlük függő egyénekről kell gondoskodniok, vagy saját ellátá
suk érdekében kell valamely hivatás mellett kitartaniok. Csak aki
saját erejéből vagy jóbarátok útján anyagi tekintetben független,
léphet ma — egy merészet gondolva — az egyéni cselekvés útjára.
Régebben ez nem volt ilyen mértékben kizárt lehetőség, mivel az,
aki lemondott keresetéről, esetleg remélhette, hogy valami módon
csak tud boldogulni, míg az, aki ezt a mai nehéz gazdasági hely-
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zetben meg merné kockáztatni, azon veszélynek volna kitéve, hogy
nemcsak anyagilag, de erkölcsileg is tönkrejutna.
így magam is szemlélője voltam nem egy esetnek, amikor derék
embereknek le kellett modaniok a világra nézve értéket jelentő sze
mélyes cselekvésről, mert lehetetlenné tették ezt egyéni kedvezőtlen
életkörülményeik.
Azoknak, akiknek megadatott, hogy szabad egyéni szolgálatukat
megvalósíthatják, oly szerencsének kell ezt értékelniök a maguk szá
mára, mely bennük alázatosságot vált ki. Mindig is azokra kell gondolniok, akik hasonló cselekvésre készek és képesek volnának,
a nélkül, hogy módjukban van annak megvalósítása. Általában kell,
hogy erős akarásukat az alázatosság pörölye keményítse. Többnyire
az a rendeltetésük, hogy keresni, kutatni és várniok kelljen, amíg
nyilt pályát találnak szándékaik megvalósítására. Boldogok azok,
akiknek bővebben jutott a cselekvési évek kegyelméből, mint a
tapogatódzás és várakozás kételyeiből. Szerencsések azok, akiknek
megadatott, hogy csakugyan teljesen kiadhatják önm agukat!
Alázatosságot kell tanusítaniok ezen kiváltságosaknak abban is,
hogy a tapasztalt ellenállás ne ingerelje őket, hanem inkább olybá
vegyék, mint amiről rendeltetett, hogy így kell történnie. Akiben meg
van az eltökéltség a jócselekedetekre, ne várja azért, hoy az embe
rek ennek fejében eltávolítják útjából a köveket, hanem inkább el
lehet készülve arra, hogy egész köveket gördítenek arra. Csak az az
erő, amely ezen ellenállások átélésében belsőleg tisztul és erősbödik, képes azokat legyőzni. Az, amelyik egyszerűen ellenszegül,
emészti magát benne.
Az emberiségben rejlő ideális akarásösztön mindig csak kisrészben válhat nyilvános jellegű cselekvésre. A többinek csak az
lehet a rendeltetése, hogy sok látszólag jelentéktelen dolgot meg
valósítson, ami azonban összeségében értéket képvisel, a cselekvés
értéket, amely,százszorosán felülmúlja a tulajdonképeni cselekvés
jelentőségét. Úgy viszonylik ahhoz, mint a mély tenger a felületét
mozgásban tartó hullámokhoz. A tónak felszín alatt működő erői
azokban kristályosodnak ki, akik a személyes közvetlen szolgálatot
— amelyet nem tehetnek hétköznapjaik hivatásává — mint másod
lagos tisztet töltenek be.
A legtöbb ember sorsa, saját egzisztenciájuk érdekében a tár
sadalomban való érvényesülés lehetősége szempontjából egy többékevésbbé léleknélküli munka vállalása, amely hivatáson belül sem
mit, vagy csak keveset adhatnak bele egyéni emberi voltukból, mivel
kénytelenek majdnem gépszerűen beilleszkedni abba. Azért mégsem
olyan a helyzet, hogy akármily irányban ne volna alkalma legalább
esetről-esetre önmagát is adni napi robotjában. Csak részben áll a
szervezett, specializált és mechanizált munka által létrejött problé
mának megoldása abban, hogy a társadalom az adott körülménye
ket nem veszi egyszerűen tudomásul, hanem amennyire csak teheti,
óvja az ember egyéniségjogait. A fontos az, hogy az illetők ne engadjék át magukat vakon a sorsuknak, hanem teljes energiájukkal
iparkodjanak helyt állani kedvezőtlen körülmények dacára is, lelki
éberségük révén.
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Egyéni életét érvényre juttathatja hivatásában mindenki, aki
keresi az alkalmat, hogy sajátos, individuális ténykedésben — bár
milyen jelentéktelennek lássék az — emberséges voltát bizonyítja
emberek iránt, akiknek igazán emberre van szükségük.
Ezáltal a jónak és lelkiség szolgálatába szegődik. Semmiféle
mostoha sors sem tilthatja el az embert ettől a közvetlen embersé
ges szolgálattól, melyet mellékhivatásának érez. Ha nagyon kevés
az, ami megvalósul, úgy abban keresendő a hiba, hogy sok volt a
mulasztás. Hogy ki-ki a saját egyéni viszonyai közepette azért küzködik, hogy igazi emberséget tanúsítson embertársai iránt, attól függ
az egész emberiség jövője. Felbecsülhetetlen értékek vesznek kárba
minden pillanatban a mulasztások miatt, melyek folytán a meg nem
valósulás stádiumában a „semmit“ képviselik. De ami ezek közül
akarás- és tetté válik, oly gazdaságot képvisel, amit nem szabad
lebecsülni.
Az emberiség nem is olyan materialista, mint ahogyan szeret
nék ezt beállítani. Ahogy én megismertem az embereket, nyilvánvaló
előttem, hogy sokkal több bennük az ideális törekvés, mint amennyi
a felszínre kerül. Mint ahogy a folyamok vizei kevesek ahhoz képest,
amennyi víz láthatatlanul, földalatti mederben mozog, éppen úgy a
megtestesült idealizmus ahhoz viszonyítva, amennyit emberek ön
magukban vagy még nem feloldva hordoznak lelkűkben. A meg
kötött cselekvési össztönt felszabadítani, a mélység vizeit a felületre
hozni: az emberiség várva-várja azokat, akik erre képesek !
Horusitzkyné Barthel Hermin.
Dr Varsányi Mátyás : Ne félj, csak higyj. Egyházi beszédek.
Budapest, 1935. A kiváló egyházi szónokként általánosan ismert
szerző 19 prédikációját tartalmazza. A prédikációk egy része elhangzott
már a rádióban. Van közöttük az egyházi esztendő minden szakára.
A prédikációkból egy külön igehirdetői egyéniséget ismerünk meg.
A főtörekvése kétségtelenül az, hogy az igehirdetése hozzákapcso
lódjék a mi kultúránk emberének az igényeihez és szükségleteihez.
Külsőleg kifejezésre jut ez abban a sok idézetben, amelyben a
szerző megszólaltat mindenkit, aki tekintély a mai ember szám ára;
Luthertől kezdve, Tolsztojon, Goethén, írók és művészek egész során
keresztül egészen Marxig, belsőleg meg problémaanyagában és
prédikáló módszerében. Ha a prédikáció, amint előttünk áll, első
tekintetre mást mutatna is, kétségtelen, hogy a szerző legalább a
meditációjában a való életből és pedig kimondottan a mai ember
életéből és gondolkozásából indúl el és érkezik meg ezen keresztül
az evangéliumnál és nem megfordítva. Egy veszedelme természetesen
ennek az eljárásnak mindig megvan. Az evangéliumi igazság könnyen
ellaposodik s úgy tűnik föl, mint ennek a mi kultúránknak a függ
vénye. Előnye, hogy a prédikáció megmarad mindig érdekesnek és
az emberhez közelfekvőnek.
A prédikációk kétsételenűl művelt hallgatóság számára készültek,
de meghallgatásuk nem maradhatott nyom nélkül egyszerűbb embe
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reknél sem, Ezt elősegítette az a gazdag illusztráló képesség, amely
a szerzőnek rendelkezésére áll, továbbá az, hogy témái mindenkihez
közel állanak, (kételyek, lelkiismeret, munka, szenvedés, boldogság
stb.) s nem utolsónak a színes, változatos, de a mellett mégis
könnyed nyelvezet.

Egy „beérkezett“ költő-tanító.
Bakó József.
Az Evangélikus Népiskola hasábjain különösen az utóbbi idő
ben, többször olvastunk részint élő, részint már elköltözött jeles ta
nítóink érdemeinek méltatásáról s ezzel kapcsolatban azoknak élet
rajzi adatairól. A szerkesztő és a munkatársak ezen figyelme csak
elismerést érdemel, mert ki vegye észre egyházunk jelesebb tanítói
nak munkásságát, ha az evangélikus sajtó nem és ki gondozza ér
tékeinket, ha nem gondozzuk magunk is. Ez kötelességünk is. Az
eddig méltatott jeleseknek sorát bővíteni kívánom ezúttal egy olyan
tanítóval, akit méltán és büszkén vallhatunk magunkénak. Ez a ta
nító, akit arra illetékesek is „beérkezett“ költőnek tartanak : Bakó
József.
Irodalommal foglalkozó ember előtt nem ismeretlen ez a név,
de én mégsem tartom feleslegesnek, ha ráirányítom a kartársak fi
gyelmét. Bakó József neve azok előtt, akik közelebbről ismerik, ne
mes veretű név. Viselője értékes lelki tulajdonságokban bővelkedik.
Fényes költői tehetség. Megjelenése szürke igénytelenség, aszkéta
egyszerűség. Szikár és szívós; mint „öreg kötél“. Egyszerű sorsból
juttatta Istentől nyert tehetsége a jónevű, a mai embert mai formá
ban megrajzoló költők közé. Sokáig rejtőzött az ismeretlenség ho
mályában, míg egy lélékkereső esztéta rá nem akadt s ki nem
emelte onnan. Ez a „pártfogó“ igyekezett elősegíteni a költő boldo
gulását.
Bakó József Nemescsón, Vasvármegye egyik községében látta
meg a napvilágot. Itt járta az elemi iskolát. Ennek elvégzése után
vargainasnak szegődött. Majd mikor hosszú, keserves inasévek után
felszabadult, Szombathelyen és Budapesten segédeskedett. Budapes
ten intézeti nevelő és kórházi szolga is volt. Ezek életének külső
állomásai, amelyek tele voltak küzdelemmel és sok-sok nélkülözés
sel. 1924-ben fordulat állott be életében. Még 1924 előtt írt pár tucat
verset egy használatonkívüli, a mestergerendáról leemelt adókönyv
üres lapjaira. Ezt a nehéz kézzel rótt füzetet egy véletlen eljuttatta
a Vasvármegyei Kultúregyesület irodalmi szakosztályához, amely az
után jóakaratú irányítással támogatta Bakó Józsefet. Segédkezet
nyújtott Bakónak azzal is, hogy első terméséből mintegy ötven da
rabot önálló kötetben megjelentetett. Ezzel komoly formában megin
dult Bakó József költői pályája.
Bakó Józsefnek nem volt magasabb képzettsége. Csupán az
elemi népiskola hat osztályát vegezte, mikor költővé lett. Csak ké
sőbb szerzett magasabb ismereteket, amidőn élesszemű és áldozat
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kész pártfogójának, D. Kapi Béla püspöknek segítségével élvégezte
a polgári iskola alsó négy osztályát, azután pedig a soproni evan
gélikus tanítóképző-intézetet. Bakó Józsefből így lett tanító nehéz,
megfeszített munka után. Különösen a zene megtanulása került nagy
erőfeszítésébe. Mint tanító, előbb a somogymegyei Tabon működött
helyettesként, ma pedig Orosházán, a monori tanyai iskolában ne
veli és oktatja a gyermekeket. Most már könnyebb sorshelyzetben
veti papírra ötvözött sorait, bár még ma sem él éppen gondmentesen. Az osztatlan iskola munkája jelentékeny szellemi erőt emészt
fel. Ami marad, az a költészeté. Volt idő, amikor kora reggeltől késő
estig végezte a falusi szegényember munkáját, később pedig mes
terségét, mely időben csak úgy mellékesen, íróasztal nélkül, nyuga
lom hijján és gondok között rótta gyöngyöket érő sorait. Bakó Jó
zsefnek eddig három kötet költeménye jelent meg. Első kötetét
„Árva kalászok“ címen a Vasvármegyei Kultúregyesület adta ki.
Második kötete, „Földem“ címmel a soproni Frankenburg Irodalmi
Kör és a harmadik „Kié ez a lélek“ címen, a szombathelyi Faludi
Ferenc Irodalmi Kör kiadásában látott napvilágot. Bakó József köl
tészetének értéke mellett bizonyít, hogy ilyen tekintélyes dunántúli
kultúregyesületek ítélték azokat érdemesnek arra, hogy a magyar
irodalom számára nyomtatásban megőriztessenek. „Földem“ címet
viselő kötetét „neveltetőjének“, Kapi Béla püspöknek ajánlotta annak
idején, nem mindennapi karácsonyi meglepetésül.
Bakó József vargamesterséget űzött. Fittyet hányt amaz isme
retes közmondásra : „ Varga, ne tovább a kaptánál.“ Sutba dobta
a kaptafát és felcsapott költőnek, mert érezte, hogy őt születése a
Múzsával jegyezte el. Eddigi sikerei bizonyítják, hogy: poéta non
sit, séd nascitur. Csodálatos ez a szüntelenül működő nemzeti őserő,
mely a magyarságban egyre újabb és újabb tehetségeket szül.
Szinte naponként bukkannak fel kész, öntudatos és kiforrt írói egyé
niségek, akik a legalacsonyabb sorsban születtek, növekedtek, iskolát
alig végeztek s csak a maguk lelkében bányászva hozzák fel a
meglepő szellemi kincseket. Gondoljunk a legutóbb feltűnt paraszt
regényíróra: Szabó Pálra a híressé vált paraszt festőre : Benedek
Péterre stb. Munkácsy Mihály és Fadrusz János önmaguktól lettek
világhíres művészek ! Bakó József költői tehetségét sokan méltatták,
így Hegedűs Lóránt, a Pesti Hírlap hasábjain. Igazi robusztus tehet
ségnek vallja Bakót,. aki — úgymond — elandalító magyar nyelven
írja le gondolatait. Üdül rajtuk, aki elolvassa azokat. Egyik-másik
költeménye Adyra, Mécs Lászlóra emlékeztet anélkül, hogy azokat
utánozná. Verseiben az ős magyar népi lélek szólal meg. Az ihlet
szerencsés pillanatában remekbe készült sorokat is ró tollával. Ő már
is „beérkezett“ költő. Van olvan verse, amelyiket a legnagyobb
alkotások mellé állíthatunk. Különösen híres a „Parasztszekér a
kőrúton“ című. Dicséret illeti, hogy nem szédítette meg tehetsége és
sikereinek sorozata. Szerényen, szinte félénken visszahúzódva éli a
maga költői világát. Talán az tenne jót a költőnek, ha kevesebb
elfoglaltsággal járó tanítói állást tölthetne be. Verseit nehéz volna
osztályozni, azok mind értékesek. Mégis van egy verse, amelyet ki
kell emelni s amely magával ragad: „Viaskodás“ a címe, Hege-
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dűs Lórántnak ajánlotta. Mutatóba ide iktatok egy-két versszakot
belőle :
„Jajgassak-e,
V agy lehazudjam , mit fájva látok,
Hogy a m agyar élet álarco s bál,
Hol prófétás m ezben rút k o m éd iáso k
B ókokkal csüggnek egym ás jelm ezén.
S aki m ezetlen most, azt m egvetik,
Mert h azu d n i kell a h azu g ság ü nnepén.
H ová rohanjak
Látó szem eim m el ? K inek beszéljem el
Ami gyötör, kínoz és fojtogat ?
Hogy a jelenre rávont csöndlepel
C sak a m élység m un k áját tak arja,
Hogy a k n á k felett álm odunk bután,
Mert hiszünk — hiszünk új k ín ai falb an 1
Zokogjam -e,
Mert érzem a készülő vihart,
Mely a szem ek bújáb an bujdosik ?
Vagy ne olvassam a könnytől kim art
A rcok könyörgő vádló betűit ?
M indenki látja, de szólni nem mer,
Mert Szibériások jaja süvít.
Szivem k e rg e t! . . .
H ová álljak, hogy m indenki h alljo n ?
S zázszor hangzott m ár, újra sikoltom
Az álo m b a bódult m agyar éjbe :
Cívisek, őrzők, orgiás nagyok 1
V alak i bujkál a tanyák között
És m egkopogtat m inden ablakot.
És a farsangos p alo ták alatt
Böjtös, lázas és b a b o n ás em b e re k
B etűzik egym ás p ergam ent-arcán
Az időt, a jelet, a végzetet.“

Bakó József a mának érzelem és eszme világából merített, de
annak nem a zavarosából. Költeményeiben bizonyos mélabú köde
is borong. Vallás, haza, családi otthon, mindenkit átkaroló szeretet,
de leginkább az elhagyottak nyomorúsága ihletik meg lantját. Telje
sen önálló leikéből lelkezett gondolatokban nyilatkoztatja ki mon
danivalóit. Egyik-másik költeményében olyan gondolatokra bukka
nunk, melyekből, hogy úgy mondjam, költői terheltségre kell követ
keztetnünk. A versek ösztönösen, tudatosság nélkül születnek meg
viharzó lelkében. Költeményei azt a hatást keltik, hogy a mai ma
gyar lírának Bakó József kivételesen eredeti és nagyerejű forrása.
_________
Benedek Vince.
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Az Országos Evang. Tanítóegyesület
1935. évi titkári jelentése,
A jelentés eleje az általános helyzettel foglalkozik. Majd így
folytatja :
„Bátran állítom, hogy az evangélikus magyar tanítók ezen őszi
seregszemléje nem lehet csupán és egyszerűen csak közgyűlés. An
nál sokkal több ez minékünk ! Itt a síró ország ütőerében : lelkeknek
legmélyén csodás érzések fakasztása, elfáradt harcos katonák új
csatarendbe állítása, a magyar élniakarást hirdető szívek dacos öszszedobbanása, új küzdelmekbe indulóknak szent im ája! Ez legyen
a mi közgyűlésünk, hogy a gondolatoknak, eszméknek és követendő
irányoknak megbeszélése, ez a szép és értékes magvetés már itt dús
termést Ígérő aratás reményeként zsúfolódjék össze lelkűnkben.
Messzebb kell néznünk kicsi váraink, iskolánk falainál!
Nem igaz az, hogy az elemi iskolában hat évig tartó oktatá
sunk, nevelésünk — és semmi több — elegendő mai hétköznapi
életünk romlottságénak megtisztítására és az evangélikus öntudat
tökéletes kiépítésére ! Kelemen kőmívesek vagyunk, a nappal fényé
nél végzett munkánkat, bár izzadó homlokunk gyöngyözése lágyítsa
a sarat s vérünk verítéke szentelje meg azt, az éjjel ördögei lerom
bolják. Majd az általános erkölcsi süllyedést vázolva, rátér a kö
vetkezőkre :
Nem is említettem volna a fentieket, ha mindezek olyan nagyonnagyon közel nem érintenék a magyar tanítót. A kegyetlen vihar
megtépázza a hatalmas fák koronáit, de végig seper a gyenge fű
szálakon is! Vihar: a ma felforgatott élet, a hatalmas fák koronája:
a mai társadalom és gyenge fűszál benne : a gyermek. Hogyan fog
nak e gyenge fűszálak kalászba zsendülni és milyen termést hoznak
a magyar jövőnek ? 1
Egy lépéssel közelebb tekintek most. A fenti gondolatok je
gyében utalok egyházaink belső életére is. A bajok, hiányok úgy
erkölcsi, mint anyagi téren bizonyosan ismeretesek mindnyájunk előtt,
ezeknek feltárása egyébként nem lehet az én feladatom. Örvendező
készséggel jelenthetem azonban azt, hogy a Pesti-Felsőegyházmegyében és minden bizonnyal az egész vonalon is, különösen fiatal lel
késztestvéreink egymással nemes versenyre kelve, mélységes hitük
ből fakadó oly áldásos egyházépítő munkába fogtak, melynek ered
ménye feltétlenül, csakis egyházunk megújhodása, a vallásos élet
elmélyítése, Isten dicsőséges áldása lehet.
Erre a magasztos munkára hívnak bennünket is. Örömmel,
férfias őszinteséggel nyújtjuk segítő kezünket. A nagy eszmékért ví
vott küzdelmekben eltűnnek az apró emberi hiúságok, kicsinyes
érdekek. Nekünk evangélikus tanítóknak : állítólagos „egyházi lényeg
telen formánkban“ is ott kell állnunk az első sorokban. Ez a nagy
megmozdulás nem merülhet ki többé a lelkész és tanító egymáshoz
való viszonyának áldatlan és semmiképpen sem kívánatos vitáiban.
Itt mindenek felett álló a nagy cél, első az, aki hűségesebben és
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eredményesebben küzd. Magától értetődő és egészen természetes,
hogy ebben az egyházi munkában a vezér: csakis a lelkész lehet,
ugyanúgy, miként a nemzeti és társadalmi egyéb megmozdulások
ban : a vezér csakis a tanító lehet.
Az eddig elmondottakkal szorosan egybekapcsolódik a Bánya
kerületi egyházi közgyűlés egy jegyzőkönyvi jelentése, mely a „turáni
vallás“ terjedéséről tesz említést. Szinte ámulva hallgattam a beszá
molót s hazatérve azonnal előkerestem egy régi félretett jegyzetemet.
Az én magam írta sorok szóról-szóra így hangzanak : „Árpád feje
delem és szittya népe nyomán IV. Béla király példaadásán lelkesülve,
a ragyogó magyar hősiesség és vitézség egetostromló fáklyafényénél,
a trianoni gyászéj alig derengő hajnalán : az utolsó Honfoglalásra
készülődünk. Jöjjetek, a titokzatosan suttogó erdő mélyén, a nap kelő
sugarainak derengésénél, áldozzunk fehérlovat Hadúrnak ! Táltosok,
a ti dalotoknak hangjait vegye szárnyra a parányi szellő, az adja
tova a szelek s zúgó viharok szárnyára, csattogó villámok, sikongó
zivatarok zajában remegve bújjanak meg bűzös barlangjaikban a
farkasok és éneklő madarak, csontjaival telt fészkükben a dögkese
lyűk ! Jöjjetek, a keresztrefeszített haziában minden szántó, minden
vadvirágos rét, új Etelköz!“
Az említett jegyzőkönyvi beszámoló csaknem szóról-szóra eze
ket mondja. A gyűlési határozat pedig, igen helyesen az, hogy ezen
hitvallókkal szemben úgy a lelkészi, mint a tanítói kar vegye fel a
küzdelmet.
A hűség, a lelkekbe gyökerezett hála és őszinte hódolat bizony
ságtétele : hogy közgyűléseink mindenütt kitörő lelkesedéssel ünne
pelték Főméltóságú Kormányzó Urunk, a vitézek vitézének, a leg
első magyar embernek 15 éves kormányzói és nemzetmentő mun
kásságát. Főméltóságú Kormányzó Urunk sokáig éljen !
Lobogó fáklyaként emelkedett ki a sötét magyar éjből II. Rákóczi
Ferenc legendás alakja, halála óta eltelt 200 esztendő rövid pilla
nattá enyészett, hiszen ma élő büszkeség, ragyogó példakép áll
előttünk újra. Az ősi magyar föld annyi nagy szülötte között őt érte
a legmostohább sors, méltán mondhatjuk róla, hogy,, csalódásainál
és fájdalmánál csak hazaszeretete volt nagyobb. Az 0 emléke néma
imádság számunkra !
Mindenütt méltó helyen és bennsőséges formában emlékeztek
a világháborúban elesett Hőseinkről. A nagy sírra, melyet e megté
pett, csonka Hon népe vesz körül, e helyről is a szívünk legszebb
virágaiból font koszorút helyezzük el.
Méltó lenne, hogy kicsiny seregünk kiválóságait, kitüntetett
Bajtársainkat itt is felsorakoztassam, ámde küzdelmek korát éljük és
a harcok hevében valószínűleg nem volt rá mód, hogy a pontos
névsor hozzám jusson. Annyit mondhatok, hogy sokan vannak,
akik a hatványozott tanítói munka átlagán felül is még becsületes
odaadással jeleskedtek, egészen bizonyosan megérdemelt a jutalmuk.
Jókívánságunk csak az lehet, hogy a hegyen épített vár kicsiny
szobájában lobogó gyertya lángja idő előtt el ne égjen 1
A szakfelügyelet kérdésében az egész vonalon az a vélemény
alakúit ki. hogy az mostani formájában nem tökéletes. Egy iskola
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és Őrhelye gondjaival megrakott tanító ily egész embert követelő
megbízatást nemcsak hogy nem töltheti be lelkiismeretesen, de el
sem fogadhatja
Az egyházmegyei és egyházkerületi tanácskozások során min
denütt mély megdöbbenést váltott ki, hogy anyagi sérelmeink a
biztató ígéretek, mutatott jószándék ellenére is, csaknem teljes egé
szében a mai napig is fennállanak. A természetbeni járandóságok
tulmagas értékelése, a levita és kántortanítók javadalmának elkülö
nítése, a segédtanítói intézmény eltörlése, állástalan tanítótestvéreink
elhelyezése, a VIII osztályú elemi népiskola, a főiskolai tanítóképzés,
az Otba ügy, a hadipótlék, az arcképes igazolvány térítés díja, ez
sok égetően fájó kérdés : minden kapudöngetés dacára, egy picike
lépéssel sem jutott előre. Eme súlyos tehertétellel szemben keveset
nyom az igazság serpenyőjébe ama elenyészően csekély vígasztalás,
hogy a VII. fizetési osztályba néhányan kinevezést nyertek és a szakfelügyelet — megnyugvásra nem alkamas formában — valósággá
v á lt! Én merem állítani, mert igaz, hogy megrendült a bizalom felfelé
is lefelé is ! Úgy látszik, e téren hiába való a mi küzdésünk. Ám
épen ezért én csak szerényen kérdem, itt kullognánk-e ma is, ha
csak néhány tanító képviselőnk volna, merthogy 18.000 magyar tanító
egységbe tömörülve a képviselőválasztásoknál igazán a maga ügyének
is érvényt tudna szerezni, az egy pillanatra sem lehet kétséges 1
Tegnap délutáni választmányi ülésünk elszomorító híreket hozott
az ország minden részéből. Múlt közgyűlésünk határozata értelmében
a büntetéssel sújtottak adatgyűjtése megindúlt, de eredménytelen
maradt, azzal az indokolással, hogy úgyis hiába minden, nincs senki,
aki az igazságtalanságokon segítsen. Én beletörődnék abba, hogy a
sors keze alatt kerüljünk hát egészen a porba, de a jelentések súlyos
következményeket sejtetnek. Arról van ugyanis szó, hogy a nemzeti
egység gondolatának eddig leghűségesebb harcosai, a falu tanítói
— nem bosszúból, nem politikai irányváltoztatás miatt, hanem csupán
munkakészségük elvesztése miatt — vezetőtitkári és egyébb tisztsé
geikről lemondanak.
Valami delejes erő ehhez a tárgykörhöz rögzíti gondolataimat,
mégsem fejezhetem be itt jelentéseimet.
Az elmúlt év kimagasló eseménye volt a IX. Egyetemes Tanító
gyűlés. Külső és belső tartalmában bármily magas fokra emelkedett
is, a hozott áldozatokkal arányos látható eredménye ennek sincs.
Bizonyára itt is kedvezőbb lenne beszámolónk, ha a gyűlésen meg
jelent 3000 tanító helyett az otthon maradtak 17.00Ö-es létszáma
feledtette volna az előbbiek elmaradását. Az ünnegségek során
bennünket az a megtiszteltetés ért, hogy a Tanítók Ferenc József
Házában az emléktáblánál, Országos Egyesületünk titkára mondotta
az ünnepi beszéget, aki egyébként a rendező bizottság tagja is volt.
Az Országos Szövetséggel kapcsolatban nem változott meg
őszinte együttműködésünk. Ősz vezérünk, Rákos István, kir. tanácsos
letette elnöki tisztét. Az ő gazdag élettapasztalatait, gazdag tudását,
alkotó bölcseségét, Isten adta szónoki képességét és kiváltképen
jóságos magyar szívét nehéz lesz nélkülöznünk. Vígasztal az a tudat,
hogy ő ezután is a miénk marad, értékeink között az első helyen,
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mert akinek a lelke annyira összeforrt a magyar tanítóság ügyével,
azt attól e földön senki és semmi nem választhatja el. Meleg kéz
szorítással köszöntjük Wanitsek Rezső lemondott ügybuzgó szövetségi
titkárt is. Legyen pihenésük a harcok és kapott sebek után enyhetadó
és további mukásságuk is megáldott.
A távozó elnök örökét Berkényi „Károly vette át a fiatalabb
tehetséges vezér jogán. Üdvözöljük ő t ! Őszintén és biztatón nézünk
szemébe, jókívánságunkat nem rejtegetjük : Vezérünk küzdj, törtess
át akadályokon és ha kell égj el a küzdelmek hevében, mert a
felemelt lobogónak a magyar tanítóság jogos kívánságainak diadalra
kell jntnia ! Önmagát tagadja meg az a tanító, aki ebben a munkában
nem sorakozik fel a Szövetség és az elnök mellé. — Örvendetesen
jelentem, hogy Egyesületünk elnökét, Somogyi Bélát a Szövetség
társelnökévé, Grieszháber Endre Henrik kerületi elnököt pedig alelnökké. választotta.
Üdülőházunk örvendetes fejlődéséről külön jelentést fogunk
hallani. A most folyó Zsinatról csak annyit, hogy ott javaslatainkat
messzemenőeknek nyilvánították. Végleges döntés még nincs, így
egyedüli kincsünk a remény, itt még jogos. Valószínűleg „jobb a
kevés, mint a semmi“ jeligével leszünk kielégítve.
Végezetül hagytam azt, ami igazán örvendetes és kedves szá
munkra. Az „Evengélikus Népiskola“ a mi tulajdon édes gyermekünk
lett. Óriási küzdelem, feláldozott éjszakák, csüggedést nem ismerő
akarat kellett hozzá, hogy Somogyi Béla szerkesztő és Kiszely János
kiadó és pénztáros, valamint a munkatársak buzgólkodása eme kin
csünket megmentsék a jelen és jövő számára. Ma már ott tartunk,
hogy léte szilárdan meg van alapozva és nem kell félnünk attól,
hogy ez az egyedüli lap, mely minden hónapban szívesen várt ven
dég gyanánt bekopogtat hozzánk, valamely nem várt ok miatt
elmaradjon tőlünk.
Természetesen, nincsen öröm, üröm nélkül ! Az előfizetés tekin
tetében sokan nem viselkedtek bajtárshoz méltóan. Én azt sem értem
meg, hogyan lehet valaki közülünk, aki egy kerek esztendő alatt pár
pengőt ne tudna áldozni saját érdekeiért, méginkább megütközöm
azon, hogy valaki a lapot 7—8 hónapon át elfogadja s azután küldi
vissza: „nem fogadom el“ megjegyzéssel. Kitartásra, szerető meg
értésre kérem kedves kartársaimat lapunkkal szemben is. Több érdek
lődéssel viseltessenek egyesületi és közérdekű ügyeink iránt, sorsunk
csakis ezen az úton juthat el a rég óhajtozott jobbuláshoz.
Mélyen tisztelt közgyűlés! Kedves Bajtársak ! Sorsunk gondja,
bánata s a Hazáért aggódó magyar szívünk megnyilatkozott.
Ha hamvad a láng, keressünk új és új fényforrásokat a magyar
nemzet egén! Büszkén hirdetem, hogy mi még elesettségünkben,
sorsadta rongyainkban is nagyobbak, dicsőbbek vagyunk Európa leg
több felfuvalkodott nemzeténél. Ha ezzel a tudattal küzdünk,
győzni fogunk !
Rákoskeresztúr.
Vitéz Szügyi Károly
Orsz. Ev. Tanítóegyesület titkára.
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Benedek Vince, a pátriárka.
Boldog az oly em ber,
Aki a köznek é l ;
A kinek a mivolta
Megtestesült eszm ény . . .

Az Isten kifürkészhetetlen
jóvoltából 1856. évi január 22-én
Vanyolán a felkelő nap első
sugarai a szerény tanítói hajlékot
aranyozták be. Családi öröm
szokatlanul ragyogta túl az ara
nyos napsugarakat. A Gondvise
lés újszülött fiúval ajándékozta
meg a boldog családot. Ez árasz
totta el Vince napján balzsamos
verőfénnyel Benedek János rek
tor úr házanépe szívét, hajlékát.
Es nőtt a gyermek, nőtt, testben
és lélekben szépen fejlődött. A
pedagógia Istennője leszállt
hozzá, homlokon csókolta és
eljegyezte magának őt. Kiképzé
séhez a fundamentumot édes
apja, a hírneves néptanító, akit
I.
nás érdemkereszttel tüntetett ki, rátermettséggel rakta le.
Középiskolai tanulmányait a győri ev. algimnáziumban és a
soproni líceum ötödik osztályában végezte. Innen lépett át, Karsay
Sándor ev. püspök egyenes kívánságára, a tanítóképző intézetbe,
hogy a családi nemes tradíció benne kiteljesedjék.
, Megszerezvén a tanítói diplomát 1875 június 25-én, Jóbaházán
az Ur szőlőjébe vezette útja. Irtotta a gyomot, törte az ugarai, nye
segette a vadhajtásokat, bölcsen ojtogatott; tanított kicsinyeket és
nagyokat. Innen a győri gyülekezethez tartozó győrújfalui leányegy
házba kap küldetést megkezdett apostolkodásának folytatására. Jó
híre szárnyrakapta s 1887 szept. 1-én már a győri gyülekezet egyakarattal választotta meg és az újonnan szervezett V.—VI. fiúosztály
tanításával bízta meg. Itt szerzett érdemei elismeréséül 1912 február
8-án a gyülekezet iskolája igazgatójává választják meg s e tisztet,
1925 szept. 1-én történt nyugalomba vonulásáig, mindeneknek meg
elégedésére, elismerésére kiválóan töltötte be.
Krisztusi pályáján, 1875—1925. — tehát félszázados gyönyörű
séges múlt híven tükrözi vissza sikerekben gazdag, tanítói köztevé
kenységét.
De tekintsünk kissé mélyebben immár letűnt gyönyörűséges
múltjába. Hisz’ a múlt tanulságokat rejt a jövő számára . . . de a
szomorú jelen is okulást meríthet belőle. „A világot nem lehet szo
ciális olajcseppekkel meggyógyítani: oda önfeláldozó emberek ten
gernyi verejtéke, vére hullása kell.“
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„A magyar közéletnek legértékesebb elemeit a szürke tisztvi
selő, tanító adja, aki úgy tűr és úgy dolgozik, mint egy napszámos
(miként Jókai nevezte a tanítót), de úgy érez és úgy gondolkodik,
mint egy lovag .. . Nagy szavak renegátokat nevelnek, a munka, bár
milyen apró, hősöket szü l. . — mondja dr. Ravasz László püspök.
Ebből a szemszögből tekintve szóban levő tanítóveteránunkat,
valóban, mint hős áll előttünk. Mert ki a hős? Aki odaáll minde
nestől az igaz úgy szolgálatába és ebben a szolgálatában túlnő az
átlag emberi korlátokon : nagyobb lesz önmagától.
Veterán tanítókartársunk kiváló tanító-nevelő munkássága mel
lett, az iskola falain kívül is kora ifjúságától kezdve élénk részt vett
a tanítói közúletek, a polgári és egyházi társadalom közéletében.
A tanítói közúletekben agilis tevékenykedésével csakhamar
kivívta kartársai nagyrabecsülését. Mint értékes közvitéz, majd mint
zászlóvivő vezér a tanítói jogos érdekek életrehívásában törhetetlen,
de bölcs előrelátással, megalkuvás nélkül, lelkesen küzdött, maradék
nélkül teljesítvén a közbizalomból tisztségével járó kötelességeit.
Zászlójára ezt írta : tanítói tekintély iskolában és iskolán kívül egy
aránt ! Ennek és a tanítói jobb sorsnak érdekében dolgozott és ma
is küzd élő hittel, bízó reménységgel, cselekvő szeretettel. Fegyvere :
a meggyőző beszéd, az eleven toll és a példaadó cselekvés.
A Győri Tanítói Kör, a Győrvidéki Ált. Tanítói Egyesület éle
tében — kartársunk — mint elnök évtizedeken át bölcs vezetésével
országos tekintélyt vívott ki. Midőn elnöki székéből visszavonult, ki
váló érdemeiért az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választotta
és nevére a Ferencz József Tanítók Házában alapítványt létesített.
De országos vonatkozásban is jelentős működést fejtett ki a
tanítói közéletben. A VI. egyetemes tanítói kongresszus egyik fontos
pedagógiai tételét ő dolgozta ki és adta elő. Álláspontját a kongreszszus Pedagógiai Szakosztálya magáévá tette.
A VII. egyetemes tanító gyűlés alelnökévé választotta és a
fizetésügyben a miniszterhez a monstre-deputátiót — a gyűlés óhajára
— agilis kartársunk vezette és ő adta elő az egyetemes gyűlés
jogos kívánságait.
Országos tanítói érdeket szolgált éveken át, mint a Magyar
Tudományos Akadémia Wodianer-bizottság tagja, a hazai tanítók
képviseletében. Tagja volt annak a négytagú bizottságnak, illetőleg
díszküldöttségnek, amely IV. Károly király megkoronáztatásakor a
koronázási ünnepélyen képviselte az Országos Tanítói Szövetséget.
Évekig alelnöke volt a Magyarországi Tanítóegyesületek Szövet
ségének, amely azzal honorálta munkásságát, hogy visszavonulásakor
tiszteletbeli tagjává választotta.
A magyarországi tanítók Eötvös-alapja Országos Osztóbizottsá
gának, mint elnöke, a tanítóárvák, özvegyek és segélyreszorult
kartársak érdekében, évtizedeken át megértő és átérző szívvel
működött. Jelenleg is, mint az alap tiszteletbeli tagja, annak érde
kében tőle telhetőén készséggel cselekszik.
Itt emeljük ki nemes szivére valló, azon eléggé meg nem
hálálható köztevékenységét, hogy Győrött megszervezte és 25 éven
át biztosította működését, az „Ingyen menzát“, melynek áldásait
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mintegy másfélszáz tanítógyermek élvezte a győri középiskolák láto
gatása idején. Mintha Péterfy Sándor nagy szíve dobbant volna
meg ez emberbaráti ténykedésben.
A polgári társadalom közügyeiben is lelkes odaadással óhajtott
közreműködni. Mint a Győri Kerületi Ének- és Zeneegylet titkára,
majd háznagya és zeneiskolájának iskolaszéki tagja, — a Gyárvárosi
Népkonyha gondnoka és tíz éven át a Győri Vendéglőstanonc
Szakirányú Iskola igazgatója — nagy elfoglaltsága mellett is — sok
idejét áldozta a köz javára.
Dacára magas korának, ma is élénk érdeklődést tanúsít a köz
ügyek iránt. Még mindig vannak tisztségei, — tagja a G$őri Kultúrház Kezelőbizottságának, a Győri Diákotthon Egyesület Ösztöndíj
bizottságának, elnöke a Győri Protestáns Körnek stb.
Az egyházi és egyháztársadalmi téren is kivette részét a mun
kából. Sokáig tagja volt az egyházkerületi népiskolai bizottságnak,
a soproni tanítóképző intézet tanképesítő bizottságának. Viselte vagy
tizenkét évig a konventi jegyzői tisztet. Ma is tagja a győri evan
gélikus egyházmegye törvényszékének, — iskolaigazgató és vélemé
nyező bizottságának, továbbá a győri egyházközség presbitériumának,
iskolai és pénzügyi bizottságának.
Az irodalomnak is értékes munkása volt, sőt tolla még ma is
elismerésre méltó. Ezelőtt ötven évvel a Győri Közlönynél kezdte
toliforgatását, melynek belmunkatársa volt, Vargyas Endre szerkesztő,
kir. tanfelügyelő meghívására. Egyidőben a Gv őrvidéki Általános
Tanítóegyesület hivatalos lapját, a Tanügyi Értesítőt is szerkesztette.
Különféle társadalmi és szakfolyóiratokban, hivatalos ügykörébe
vágó kérdésekről sűrűn írt cikkeket. Értekezéseivel pályadíjat is nyert.
A tanügy és társadalmi élet terén szerepelt kiváló egyénekről
több ízben írt értékes méltatást. A többek közt ki kell emelnünk a
legnagyobb úttörő magyar pedagógusról: Péterfy Sándorról, valamint
a magyar tanítók örök büszkeségéről : Gárdonyi Gézáról írt mélta
tását. Mindkét nagy emberhez benső barátság fűzte. Az ő kezdemé
nyezésére állították Győrött fel úgy Gárdonyi Gézának, mint Péterfy
Sándornak művészi emléktábláját. Köztudomású, de e helyen is
megemlékezünk arról, hogy mindkét büszkeségünk Győrből indult
el a dicsőség országújára. Péterfy Sándor győri emléktáblájának
leleplezési ünnepélyén _szóban levő kartársunk mondotta a nagy
hatású emlékbeszédet. Úgyszintén a budapesti kererepesi temetőben
felállított Péterfy-síremlék leleplezése alkalmából is ő tartott méltató
beszédet.
Az Országos Tanító Szövetség első elnökének, Kozma Lász
lónak emlékére 1911. aug. 25-én, Pestvármegye székházának dísz
termében rendezett közgyűlés keretében az elhunyt elnök érdemeiről
ő emlékezett meg.
Mint szenvedélyes természetbarát, külön füzetekben ismertette
a Dunántúl négy természeti kincsét: a Balatont, a Bakonyt, a Fertőt
és a Velencei tavat. Ugyancsak füzetben jelentek meg több iskolai
ünnepélyen elmondott beszédei.
Megírta egyik kartársával Győr szabad királyi város és Győrvármegye földrajzát a népiskola számára, amely öt kiadást ért.
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Ugyanazon kartärsäval átdolgozta Csehi Antal, elemi népiskola felsőbb
osztályai számára írt földrajzát. Szerkesztették együttesen több éven
át a Gross Testvérek győri könyvkiadó cég kiadásában megjelent
„Tanulók zsebkönyvét.'“ — Ugyanezen cég kiadásában megjelent
más iskolai tankönyvek átdolgozását is végezték.
Kartársunk módszeres utasítást írt Hasza József pályadíjas
„Bibliai Történetek" című könyvéhez. Ezeken kívül különféle lapokban
mintegy másfélszáz cikke őrzi tisztelt nevét Benedek Vincének.
Ma is állandó munkatársa a hatvan éve fennálló Győri Hírlapnak.
Ennyi kiváló hivatali és társadalmi munkásság nem csoda ha a
közfigyelmet felkeltette érdemes kartársunk iránt, hogy azután tanítói
mivolta a szokottnál nagyobb elismerésben részeltessék. Évekkel
ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia sokirányú tevékenységének
elismeréséül, a Wodianer-díjjal tüntette ki. IV. Károly király a II. osz
tályú hadiérdemkeresztet adományozta a háború alatt tanúsított társa
dalmi munkásságáért. A kir. tanfelügyelőség felterjesztésére elnyerte a
Wechselmann Ignác-féle nyugdíjpótlék-alapítvány kamatainak egyikét.
Irodalmi működése elismeréséül a Gárdonyi Géza Irodalmi
Társaság 1923 dec. 18-án kültagjává, a Gyóni Géza Irodalmi
Társaság pedig rendes tagjává választotta.
Az önzetlen, odaadó munkásság anyagi, de főképp erkölcsi el
ismerések koronája volt kartársunk nyugalombavonulása alkalmával
egyházközsége által 1925 október 27-én díszközgyűlés keretében ren
dezett búcsúünnepély. A díszközgyűlésen az egyházközségi tanács
tagokon, a lelkészi és tanítói karon kívül megjelentek a város vala
mennyi iskolájának, a helyi tanítói egyesületeknek, az Országos Ta
nítószövetségnek, az Eötvös-alapnak képviselői, továbbá számosán
mindazok, akik a tanítói munkát, a félszázados múltat megbecsülni,
értékelni tudják. Az ünneplés felemelő és őszinteségében megható
volt. Érdemes arról —• bár röviden — megemlékezni. Az ünnepi
beszédet, illetve búcsúztatót Strasser Sándor leánygimnáziumi igaz
gató, iskolaszéki világi elnök mondotta, amelyben klasszikus szavak
kal méltatta az ünnepelt tanulságos, példaadó tanítói és emberi mi
voltát, áldásos, sikerekben gazdag és gyönyörűséges múltját. Ihletett
meglátással, művészi ecsetvonásokkal formálta meg a magyar tanító
glóriás alakját. Az ünnepeknek hosszú félszázadon át felmutatott
kvalitásaiért egyháza babért nem adhat, mert azt ő levelenkint maga
szedte össze, mondotta a szónok beszéde végén. Az Országos Ta
nító Szövetség és az Eötvös-alap üdvözletét Rákos István kir. taná
csos, elnök tolmácsolta, aki ismert ékesszólásával ünnepeltet, mint
a tanítói közszellem kialakulásának emberi mérték feletti munkását
aposztrofálta. A többi egyesület és iskolák szónokainak beszéde után,
melyek mind lélekemelők voltak, Fodor Kálmán karmester vezény
letével felzendült Kölcsey nemzeti imája s ennek felemelő akkordjai
val ért véget a megható, öröm, de egyben fájó érzéseket, könnyeket
kiváltó búcsúünnepély, mely a tisztes, értékes munka ünneplése volt.
Megdobbantak a szívek, ragyogtak a szemek s gyémánt gyöngyöket
hullattak, a hála és szeretet őszinte könnyeit. . .
Nyolcvan évvel ezelőtt a felkelő nap aranyos sugaraival, derűs
mosolyok között, egy reményteljes, újszülött fiúcska arcocskáját paj
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zánon játszotta körül; ma az alkonyra hajlott nap visszatekintő
aranysugaraival tisztes őszfejet simogat, szelíden, gyöngéden . . . A
pedagógia Istennője egykor homlokon csókolta és eljegyezte magának
a gyermeket; ma hálásan öleli át lovagját és borostyánt fon — igaz
szeretettel — homloka körül, hogy félszázadon át kitartott szerelmese
mellett. . .
Ez Benedek Vince, a nyolcvan éves veterán tanító, de a még
mindig nádszál-egyenes, derék ember, a tanítóságnak ideális eszmény
képe. Becsüljük, tiszteljük, szeressük pátriárkánkat; pardon ! nem
jól mondtam, helyesbítem : az eszményi örök-ifjút. . . Mert: „Eszmény
és ifjúság, ez a két fogalom egymásért van teremtve. Nem voltunk
ifjak addig, amíg nem voltak eszményeink és ifjak maradunk, amíg
eszményeink v a n n a k ...“ igen, Benedek Vince főképp e két elem
ből van összetéve s azt óhajtjuk, hogy még sokáig legyenek hű
hozzá eszm ényei!
Te pedig, Vince bátyánk, maradj a mi eszményünk !
(Győr.)
Köpeczi Kiss Sámuel.

MATTHESZ SÁNDOR
1872-1935.
Az élet és halál Ura megint
elszólított e földi életből egy nemes
lelket. Matthesz Sándor szíve, mely
egy egész életen át csak szeretni
tudott és sohase gyűlölni, nem
dobog többé.
Az ő elmúlása nagy veszte
séget jelent elsősorban családjára,
imádott feleségére és szeretett két
leányára, kikért imádkozott, dolgo
zott és hordozta az élet terheit.
Egyházunk hűséges fiát siratja
benne, aki vasárnaponként mint
levitatanító hűséggel hirdette Isten
igéjét szeretett gyülekezetében, mely
most árván maradt. Siratja iskolá
jában az a gyermeksereg, melyet
oly nagyon szeretett s melyet kora
reggeltől késő estig odaadással
nevelt és oktatott, úgy hogy gyüle
kezete és felettes hatósága csak
büszke lehetett az eredményre.
Az ő halála veszteséget jelent
a mi csonka hazánknak és magyar népünknek, melyért az igaz hazaszeretet forró lángja lobogott mindenkor az ő szivében. Csak sok
olyan hű fia lenne a mi szegény magyar nemzetünknek, mint ő, aki
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egész szívvel-lélekkel, nehéz csapások és talán nélkülözések között
is, a legnagyobb lelkiismeretességgel végezte azt a szent szolgálatot,
melyre elhívta őt az Isten.
Királyfalván (Vas m.) született régi tanítócsaládból. Tanulmá
nyait Sopronban végezte. Félévig Baranyabikalon volt tanító, majd
1893-ban a mosonmegyei Zurány község ev. gyülekezete választotta
meg tanítónak. Nagy szorgalommal, kiváló pedagógiai képességekkel,
éles meglátásokkal és határozott célkitűzésekkel végezte itt, a nem
zetiségi vidéken nehéz feladatát. Folyton tanult. Új elgondolásokkal,
új módszerrel igyekezett iskolai munkájának eredményét fokozni. Az
ő iskolája már akkor munkaiskola volt, mely az életre készítette elő
az ifjúságot. Az Egyházmegyei Tanítóegyesület, a Mosonvármegyei
Általános Tanítóegyesület közgyűlésein nagy élvezettel hallgatta a
tanítóság a mély gondolatokat, nagy igazságokat tartalmazó gyönyörű
előadásait. Mind a két egyesületnek elnöke is volt. Az iskolán kívül
állandóan foglalkozott a falu népével. Az okszerű és intenzív gaz
dálkodásról, állattenyésztésről, gyümölcstermelésről rendszeres elő
adásokat tartott a községében, ahol örömmel hallgatták ezeket és
követték tanácsait.
A világháború őt is a harctérre szólította. Hazatérve újból
megkezdte a munkát az iskolájában. A kommun alatt táviratilag
rendelték Rajkára, hogy mint járási megbízott teljesítsen szolgálatot.
Emiatt a kommun bukása után felelősségre vonták, de a világi
törvényszék felmentette. Zurányi állását közben betöltötték s az
egyházmegyei törvényszék állásából elmozdította. Később ezt az ítéletet
hatályon kívül helyezte az egyházmegyei törvényszék és 20 P pénz
bírságra ítélte. Hogy a mosoni egyházmegye Matthesz Sándor tanítói
kiválóságát, egyházhűségét ezek után is elismerte, bizonyítja az a
tény, hogy az egyházmegye vezetősége ajánlatára választotta meg
Oroszvár filia levitatanítónak s mint ilyen 13 évig „nemcsak a szülők
és tanulók benső háláját és ragaszkodását, hanem egyházi és iskolai
felettes hatóságának is teljesmérvű elismerését és dícséretét vívta ki
magának.“ Matthesz Sándor nemcsak tanítója, hanem lelki vezére,
tanácsadója és barátja volt gyülekezetének és politikai községének
is. Minél többet dolgozhatott, annál boldogabb volt. De a 43 évi
munka a tanítói pályán s a sok csapás, ami ezen idő alatt rászakadt,
az ő erős szervezetét sem kímélte s mikor nagy fájdalmában gyó
gyulást keresett Budapesten, akkor az ő áldott, szerető szíve egy
szerre felmondta a szolgálatot.
Budapesten temették el november 27-én. Hozzátartozóin kívül
szeretett gyülekezetéből csak egy küldöttség jelenhetett meg s kísérte
ki nyugvóhelyére, de otthon megszólaltak kis gyülekezetének és Zurány
község harangjai és megsiratta hálás tanítványainak nagy sokasága. Magócs Károly kerületi lelkész mondott gyönyörű beszédet a sírjánál és
méltatta az elhunyt kartársban egyházunk kiváló tanítóját, magyar
hazánk hűséges fiát és az emberiség szerető testvérét.
Matthesz Sándor erős jellem volt és ízig-vérig tanító. Gyüleke
zete a róla kiállított működési bizonyítványban azt mondja : „Nem
sablonos tanító volt, hanem zseniális oktató, ki ügyes búvár módjára
halászta ki a szellemgyöngyöket a gyermeki lelkek mélyéből.“ A
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zurónyi gyülekezetben végzett munkájáról pedig azt olvassuk :
„Kiváló, derék tanító volt, aki fáradhatatlan szorgalommal és odaadó
hűséggel szolgált s a gyülekezet még ma is egyik legjobb tanítóját
siratja meg őbenne.“
S most hadd búcsúzzak én Tőled, szeretett Sándor barátunk, a
kartársak és jóbarátok nevében. Nagy űrt hagytál magad után s
fájó szívvel siratunk Téged. Nevedet mindenkor hálával fogják emle
getni mindazok, kik a Te munkád áldásaiban részesültek s mi
mindnyájan, kik munkatársaid és barátaid lehettünk.
Isten veled ! Nyugodj békével!
w eitler János.

Hamar Gyula
m. kir. tanügyi főtanácsos.
A magyar közoktatásügy szakszerű ellenőrzését teljesen új
alapra helyezték. így nyert átszervezést a népiskolai szakfelügyelet is.
Évtizedes kemény küzdelem, sok nehéz szó- és toliharc után végre
megoldást nyert a népiskolai szakfelügyelet kérdése is azáltal, hogy
vérbeli szakemberek, gyakorlati tanítómesterek lettek körzeti iskola
felügyelőkké kinevezve. Nem ezt vártuk ilyen formában, de a kezdő
lépésben jóindulatot, megértést és biztatást látunk, mely egyben meg
nyugtat és felemel.
A magyar tanítónak a mentalitásához tartozik, hogy a maga
megbecsülését és a maga munkája elismerését látja akkor is, ha a
vele egy szent ügyet szolgáló és előbbrevivő munkatársának, a maga
felettes hatóságának az elismeréséről, előmeneteléről, anyagi avagy
erkölcsi megjutalmazásáról hall.
Ennélfogva mi tanítók már abban is a magunk sikerét és er
kölcsi felemelését láttuk, amikor a felettes hatóságunk érdemes érté
keit titkárokká, tanácsosokká és főtanácsosokká nevezték ki az át
szervezéssel kapcsolatos intézkedések során. Nemcsak a felettes
hatóságunknak, hanem saját magunknak is keserűséget jelentő sé
relme volt eddig, hogy csak a közép- és főiskolák hatóságairól vet
tek tudomást, ha erkölcsi honorálásról szó lehetett. Hóman Bálint
kultuszminiszterünk bölcs belátása, megértő jószándéka végre itt is
rendet teremtett és mostani intézkedésével lehetővé tette azt, hogy a
népoktatásügy érdemes és arra rászolgáló különleges értékei abba
a rangsorba kerüljenek, mely őket képzettségüknél, hívatásszeretetüknél és, közéleti tevékenységüknél fogva méltán megilleti.
És ha így boldog megnyugvással olvastuk arra érdemes tanító
testvéreink iskolafelügyelői kinevezését, a népiskolát és annak mun
kását szívből megbecsülő és támogató tanfelügyelőknek titkárokká,
tanügyi tanácsosokká, avagy tanügyi főtanácsosokká való rangsoro
lását, kétszeres boldog örömmel, határtalan lelkesedéssel veszünk
tudomást arról, hogy kultuszminiszterünk a soproni evangélikus
tanítóképző-intézet végtelenül nagyrabecsült és mindenki által
rajongásig szeretett kiváló igazgatóját: Hamar Gyulát m. kir. tanügyi
főtanácsossá nevezte ki.
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Végtelen boldogok vagyunk, hogy a miniszteri elismerésnek a
reflektorfénye bevilágított a mi szerény soproni ev. tanítóképzőnk
kedves hajlékába is, hogy rávilágítson annak a szerény embernek
az arcára, aki lelkiismeretes hűséggel, emberi erőt is meghaladó
állandó munkássággal áldozott a reábizoti intézet oltárán, igen, kul
tuszminiszterünk magas, különleges elismerése rávilágított Hamar
Gyula Öméltóságára, hogy kiemelje a serényen dolgozó hűséges mun
katársai közül azt, aki immáron harminc esztendeje példás odaadással
szolgálja a magyar evangélikus tanügyet és apostoli lelkülettel for
málta ez idő alatt az evangélikus tanítómesterek egész gárdáját 1
Ama szerencsések közé tartozom, hogy Hamar Gyula Öméltó
sága tanítványának vallhatom magam és mivel így harminc eszten
deje részint közvetlenül, részint közvetve figyelhettem áldozatos és
áldásos iskolai és közéleti tevékenységét, azt is nagyon jól tudom,
hogy amit ez idő alatt tett, önzetlenül, vallásos és hazafias érzület
tel cselekedte hőn szeretett evangélikus Egyháza és magyar Nemzete
javára. Állandóan messzevilágító fáklya volt és nem törődött soha
sem azzal, hogy míg másoknak világít, önmagát hamvasztja ama
szent oltárokon, ahová az isteni Kegyelem állította 1
Nagyon szeretnék most író, festő és szobrász lenni egy személy
ben, hogy művészi tökéletességgel állíthatnám tanítótestvéreim és
a magyar társadalom elé Hamar Gyula Öméltósága markáns egyéni
ségét. Hogy művészi ihlettel varázsolhatnám szemébe atyai szere
tettel párosult szívjóságát, a tanítványok, a tanítótestvérek és a tan
ügy iránti végtelen szeretetét, arcizmaiba a legpedánsabb pontossá
got, rendszeretetet és puritán jellemet, valamint mindazt, ami Ömél
tóságát a tanítómesterek mesterévé teszi!
Az evangélikus tanítóságnak különben is nem nehéz Öméltó
ságát bemutatnunk. Nagyon sokan tanítványai voltunk. Harminc év
alatt sokunk lelkét töltötte el soha el nem apadó értékes útravalóval.
Sok evangélikus tanító lelkére nyomta rá a maga egyénisége
bélyegét.
Ákik nem voltak közvetlenül a tanítványai, azokká lehettek e
kedves lapunk kántori rovata és ama értékes megnyilatkozásai révén,
mellyel a tanügyet, a tanítóságot szolgálta és amely értékes meg
nyilatkozásaival mindig lelki gyönyörűséget szerzett az olvasónak.
Aki pedig egészen közvetlenül meg akar ismerkedni Öméltósá
gával, nézzen körül az általa vezetett soproni evang. tanítóképző
intézetben. Aki koldústarisznyával, szerény felszereléssel, szűkreszabott, rég kinőtt ruhával, állandóan redukált tantestületi létszámmal
és ezer más mindenféle küzdelmes nehézséggel meg tudott birkózni
és meg tudta menteni dicső, mártírhősök örökét, Kolbenheyer, Pálfy,
Király, Kapi és Papp ideális szellemét és aki a mai lehetetlenül
nehéz viszonyok között is még bizonyos mértékben fejleszteni és a
versenyben magasan tudta tartani a mi jó öreg Alma Materünket,
az minden tekintetben méltó arra, hogy a legmagasabb állami ható
ság a legelsők közé emelje és méltó arra, hogy mindenekfelett mi,
tanítók tiszteljük, szeressük, becsüljük és Öméltósága előtt boldog
örömmel hódoljunk !
Szívből, imádságos lélekkel kívánjuk, hogy a jó Isten áldja és
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tartsa még igen sok éven át Hamar Gyula Öméltóságát a mi kedves,
szeretett soproni evang. tanítóképzőnk élén. Hadd ihlessen még na
gyon sok ifjú tanítónemzedéket az Ő apostoli lelkének tüzével, hogy
Sopronból kilépve az életbe, példás életükkel, apostoli munkássá
gukkal szintén világító fáklyahordozói legyenek ama nemes szellem
nek, amely a Kolbenheyer, Pálfy, Király, Kapi, Papp, Simkó és
Hamar Gyula alkotó és fenntartó szelleméből táplálkozik 1
Grieszhaber Endre Henrik.
Dezső Lipót m. kir. tanügyi főtanácsos. Nagy örömöt keltett
Dunántúlon nemcsak Vasmegyében, de szélesebb körben is, hogy
a szombathelyi kir. főigazgató helyettese és három vármegye nép
iskolai ügyeinek előadója: Dezső Lipót m. kir. tanügyi főtanácsossá
neveztetett ki. A kinevezés egy ízig-vérig pedagógust emelt ma
gasra, ki az elméleti és gyakorlati pedagógia terén egyaránt nagy
tudással, magasszínvonalú készültséggel működött és ezek mellett jó
szíve és lelke megnyert részére mindenkit. Örömmel köszöntjük
Öméltóságát e helyről is és működésére Isten gazdag áldását kérjük.

Karácsonyi tanítógyűlések.
December hó 27-én és 28-án zajlottak le Budapesten a Tanítók
Házában a magyar tanítóság szokásos karácsonyi ülései, a Szö
vetség, Eötvös-alap, valamint a Kalász RT. keretében.
Maga a Szövetség nemcsak rövid elnökségi értekezletet, hanem
rendkívüli, szövetségtanácsi ülést is tartott, melyen tárgyalásra kerültek
a napirenden levő legfontosabb tanügyi problémák, pedagógiai, szer
vezeti, társadalmi és anyagi vonatkozású kérdések.
A Szövetségnek ez volt az első ilyen gyűlése azóta, hogy
Berkényi Károly átvette Rákos István örökét.
Nagyon féltettük a Szövetség jövőjét és életképességét egy elnök
változással esetleg járó zökkenéstől és azért a. legnagyobb aggoda
lommal kísértük Rákos Istvánunk távozását. Ügy éreztük, hogy az
ő rendkívüli egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után.
Ma, kb. félévi hűséges sáfárkodás után boldog megnyugvással
állapítjuk meg, hogy a jó Isten megsegítő kegyelmével a magyar
tanítói közösség ismét megfelelő kezekbe került. Meg kell állapítanunk
azt, hogy amit az örökösök Rákos Istvántól drága örökségként átvettek,
azt nagy erkölcsi felelősségük tudatában nemcsak megtartani, hanem
fokozatosan fejleszteni, építeni és gyarapítani is igyekeznek.
Berkényi Károly elnöki megnyitójában, de az egész gyűlés
levezetésében elibénk tárta nemes tanítói lelkületének egész lényét,
amikor a magyar tanítói hivatásról beszélve egyben rámutatott arra
az üdítő forrásra is, melyből minden magyar tanítónak, valláskülönb
ség nélkül merítenie kell, ha eredményes egyház- és nemzetépítő
munkásságot óhajt kifejteni.
Sugár Béla mindenre kiterjedő, figyelmes titkári jelentése végig
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vezette a hallgatóságot a Szövetség eddig végzett munkáján,
kimerítő gondossággal mutatott rá azon célokra, irányokra, melyeket
a vezetőség a magyar tanítóság jobb jövője érdekében maga elé
tűzött és megjelölte egyben a módozatokat is, melyekkel ezen célok
megközelíthetők, sőt elérhetők lesznek, ha maga a magyar tanítóság
is szívvel-lélekkel ebben a nehéz munkában támogatja.
A vezetőség gondosan megállapított, tervszerű munkaprogramm
szerint kezdte meg működését, mely munkaprogrammot nemcsak a
magyar tanítóság, hanem a magyar társadalom értékes közvéleménye
is nagy figyelemmel és meleg rokonszenvvel fogadott mindenütt.
Ugyanezért a vezetőség eddigi tevékenysége igen biztató és arról
tesz tanúbizonyságot, hogy időt, fáradságot nem kímélve felhasznál
minden alkalmat, hogy megszerezze a magyar tanítóság számára
mindazt, melyre anyagilag, erkölcsileg egyaránt szüksége van.
Nem óhajtok a Szövetség közismert munkaprogrammjával ezúttal
bővebben foglalkozni, csak kiemelendőnek tartom azt, amely Péterhidy
József igazgatót előadásában is foglalkoztatta: a magyar tanítók
szabadegyetemét.
A magam elgondolása szerint a tanítók szabadegyetemétől nagyon
sokat várok és igen nagy reményeket fűzök azért hozzá. Azok az
előadások, melyek már az idén is mint ilyenek a Szövetség meg
szervezésében Budapesten, Pécsett, Szegeden és Debrecenben a leg
kiválóbb magyar tudósoktól elhangzanak, közvetlen kapcsolatot
teremtenek az egyetem és a népiskola, az egyetemi tanár és a sze
rény tanító között és éppen ezért kimondhatatlan értéket jelentenek
sokféle szempontból. Ha az előadók, valamint az előadások megfelelő
gyakorlati érzékkel lesznek megválogatva, akkor kiválóan alkalmasak
lesznek a tanítóság bizonyos vonatkozásokban való továbbkép
zésére, sőt talán nem is olyan sok idő múlva egyetemi kapunyitást
is jelenthetnek.
Ez utóbbit annál inkább merem hinni, mert ha az előadások
keretében majd sikerül megszólaltatnunk a magyar tanítóság
elitjét is, a tudományos világnak és a magyar társadalomnak alka
lom lesz megismerni a mai modern kor képzett tanítóját, kiről teljes
joggal állította a legilletékesebb faktor, hogy van közte sok, aki az
egyetem* katedrájára való !
Nem fájlaljuk, hogy a tanítók szabadegyetemének elsősorban a
városi tanítótestvérek fogják közvetlen előnyét és hasznát látni. Az
mindeneket meghozhat. Megelégszünk egyelőre a Szövetség
ama bölcs intézkedésével is, hogy a gyakorlati szép és értékes elő
adásokat megfelelő áron és könyvalakban juttatja el a vidéki
tanítóság íróasztalára, hogy így képezze magát. Tőlünk függ már
most, hogy olcsóbban, avagy drágábban jussunk a könyvhöz. Ha
sokan jelentkezünk, a többszáz oldalas könyv csak 2 pengő lesz ;
ha kevesen jelentkezünk, akkor 3 pengő. Akit e munka érdekel,
írjon lapot azonnal a következő címre és kérje, illetve jegyezze elő
a szabadegyetem előadásait :
Péterhidy József. . . igazgató . . . Budapest. . . Szentkirályi utca 47.
A vezetőség egy másik igen értékes elgondolása, hogy
minden tanítóértéket arra a helyre állít munkába, ahol az képessé
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gének, képzettségének megfelelően a legjobban tud érvényesülni a
tanítói közösség javára. Ezért pontosan megkeresi az egész országban
azokat a tanítókat, akik valamiben kiváló értéket képviselnek és így
jól felhasználhatók.
Közel húszezer magyar tanító között mennyi kiváló író és
költő van ? Mennyi alkotó művész, zenész, énekes, szobrász, nyelvész
stb. stb. Egy hatalmas gárdát lehet majd idővel toborozni és alkal
mas egyesületekbe, szakosztályokba beszervezni.
Rendületlenül bízom abban, hogy lassan bár, de útban van a
magyar tanítóságnak teljes lelki egysége és tanítói testvéri közössége.
Ha igen, akkor nem lesz utópia még az sem, hogy idővel napilapot
indítsunk és irányítsuk önmagunkat és rajtunk keresztül az egész
magyar közvéleményt. A szellemi erő megvolna már most is. Az
anyagit pedig meghozza a tényleges tanítói egység.
A tanyai tanügyi, külügyi, nyugdíj- és anyagi ügyek szakbizott
ságainak megalakításánál már most is a legmegfelelőbb szakemberek
vétettek számításba.
Végtelenül jól esett hallanunk azt is, hogy a Szövetség Moldoványi Gábor kitűnő szakelőadó előterjesztésében foglalkozott az
értékegység ügyével is. A Szövetség eddig is megértéssel és áldozatos
készséggel honorálta ez ügyünket. És ha az utolsó három évben
e tekintetben bizonyos ernyedtség volt tapasztalható, ez nem írható
a vezetőség rovására, hanem be kell tudni annak a miniszteri meg
nyilatkozásnak, mely ezelőtt pontosan három esztendővel a karácsonyi
ülések alkalmával elhangzott a Vigadóban, amikor is kilátásba helyezte
a kultuszminiszter úr Őexcellenciája, hogy az értékegységet leszállítják.
Azután pedig nem egy statisztika készült, mely mindig azt a látszatot
keltette bennünk, hogy a nem állami tanítóság fizetésügyét tényleg
véglegesen és gyökeresen rendezni óhajtják. Ha tehát a Szövetség
hallgatott, ezért volt.
A Szövetségtanács határozatából most új akciót indít a vezetőség
olyan irányban, hogy minden tanító közpénztárból kapja illetményét.
Addig pedig, míg ez megvalósítható lesz, szállíttassék le az érték
egység a vidéki átlagáraknak megfelelően legalább 15 pengőre.
Ilyen értelemben keresi meg az illetékes minisztereket és az országgyűlés mindkét házának összes tagjait.
A közgyűlés további során Földes Ferenc tartott még érté
kes előadást a falukutatás céljáról, fontosságáról, kiemelve különö
sen a tanító e munkára való kiváló alkalmatosságát.
Különös örömünkre szolgálhat még az is, hogy a tiszteletbeli
elnökválasztás során megválasztatott egyhangú lelkesedéssel országos
egyesületünk elnöke : Somogyi Béla is, akinek ezen munkásságára
a jó Isten gazdag atyai áldását kívánom.
Az Eötvös-alap ugyanekkor ülésezett Rákos István elnöklete
alatt. A különféle jelentésekből ismételten megállapíthattuk, hogy a
magyar tanítóság ezen egyetlen közjóléti intézménye milyen rend
kívül sokat tesz a tanítócsaládok gondjai, keserves küzdelmei
enyhítése érdekében. Hány tanítószülő nem tudná egyetemre járatni
gyermekét, ha nem volna az Eötvös-alap és a Tanítók Háza ! Hány
tanítószülőnek nem volna egy nyugodt éjszakája, ha nem tudná,
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hogy gyermeke felett egy gondos helyettesatya őrködik, Péterhidy
József igazgató áldott személyében. Hány tanítótestvér talál meleg
otthont csekély fillérekért akkor, ha bármilyen útja a fővárosba kény
szeríti és a Tanítók Házában szállhat meg !
Megszámlálhatatlan előnyét élvezik a tanítócsaládok, ha az
Eötvös-aiapnak tagjai.
Legyünk azon tanítótestvéreim, hogy mindenki ez alapba belép
jen. Leghelyesebb volna, ha minden egyházmegyei egyesület határozatilag beterelné minden tagját ez alapba és a tagsági díjat maga
szedné és azután egy összegben utalná át az Eötvös-aiapnak. Milyen
óriási áldást jelentene az Eötvös-alap akkor, ha mind a húszezer
tanító tagja lenne !
Nem fejezhetem be mondanivalómat anélkül, hogy meg ne
emlékezzem a Kalászról is. Ez a mozgékony vállalat tisztán azért
alakult a nagy tanítómester: Osztie Béla elgondolásából, hogy az
Eötvös-aiapnak állandó és biztos anyagi erőforrása legyen. Egy év
tized alatt kb. másfélszázezer pengőt juttatott az Eötvös-aiapnak.
Horribilis összeg 1 De emellett még mindenhol segített, ahol arra
szükség volt. Ma már nemcsak jó tankönyvekkel, hanem mindennel
rendelkezésre áll, amire tanítónak, iskolának szüksége van. Amit ád,
nemcsak minőségileg kiváló, hanem emellett jelentékenyen olcsóbb,
mint bárhol a hasonló árú.
A tanítói testvéri közösség azt kívánja, hogy az Eötvös-alapot
és Kalászt kivétel nélkül támogassuk, valahányszor arra mód és
alkalom kínálkozik !
Griészhaber E. Henrik.
*

Hadd álljon itt emlékeztetőül a nagy Péterfy egy levele :
„A jóságos Isten csodálatos kegyelme rajtam meg nem érdem
lett, soha nem reménylett módon nyilatkozik, szerény igyekezetemet
oly mérvű elismerés jutalmazza az életben, miként nem vagyok két
ségben aziránt, hogy itt nem valódi érdem jutalmazása, hanem az
emberek sorsát vezető gondviselés működésének csodás jelensége
van életem folyamán. Nem öröm, nem gyönyör az, amit én érezek
akkor, amidőn újabb és újabb elismerés akármely alakban nyilat
kozik irányomban, hanem félelem, mely azorí tudatból fejlik, hogy
a meg nem érdemlett elismerésnek, bizalomnak, a bennem helyezett
jóhiszeműségnek megfelelhetni erőm nincs. Mindazonáltal bízom a
mindenható Istenben, ki eddig vezette lépéseimet, hogy el nem hágy
s teljes odaadással azon vagyok, hogy a reámbízottakban hű legyek. . .
. . . A konfirmáltatásomról szóló kis jegyzetben eme szavak
állanak: „Légy hű mindhalálig stb.“ Életem felét már valószínűleg
megértem — a hűség enyéim, a hűség hivatalom iránt volt eddig
jelsza va m — s az isteni ígéret („és néked adom az élet koronáját")
rajtam eddig csudálatosán megvalósult.“
(Péterfy Sándor 1875 juh 1-én kelt leveléből.)
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Az „Evangélikus Népiskola“ című folyóiratunk
Sorszám

bevételei és kiadásai 1935. év január 1-től december 31-ig.
Megnevezés

Bevétel Kiadás
P

f

1 Előfizetési díjakból bevételeztetett. . .
3652 58
2 Dunántúli egyházkerület sajtó-offertóriumából
50 00
Hirdetésből b e fo ly t.......................................
3
6 00
4 Kölcsönből b e v é te le z te te tt........................
500 00
5 J a n . 8 5 0 drb 3 2 o ldalas lapunkért hangiegym elléklettel
6 Febr.810 „ 32 „
7 Márc.810 „ 32
8 Ápr. 621 „ 32
9 Máj. 610 „ 32 „
10 Jún. 540 „ 32
11 Jlll.-auo.530 „ 40 „
12 Szept. 550 „ 32
13 Okt. 520 „ 32 „
14 Nov.530 „ 32 ,.
15 Pénztári, nyilvántartási naplóért, 1500 drb
csekklapért, c ím s z a la g é rt........................
16 Szerkesztő, kiadó levelezése ; lelkészeknek,
tanítóknak küldött körlevél költsége . .
17 Csekkszámlánk k ezeléséért........................
18 Sokszorosító gépért 36'50, címrajzért 5,
kliséért 25 04 P ............................................
19 Utazásra 39'80, lapátvételkor 4’80 . . . .
20 Szerkesztőnek 360, kiadónak 200, munkatársaknak (45-nek) 337 P ........................
192 00
21 Könyvelési, átfutó tételek.............................
4400 58
Pénztármaradvány 1935. év rő l....................
4400 58

P

277
244
244
245
254
230
273
226
236
238

f

74
50
50
01
07
00
75
00
00
06

84 92
218 31
55 00
66 54
44 60
897
192
4028
372
4400

00
00
00
58
58

Tartozunk Röttig-Romwalter nyomda bérlőinek 303 és Cegléden
kölcsönvett 500 P-vel. Előfizetők tartozása 768 P.
Cegléd, 1935. december 31.
Kiszely János
pénztáros.

A főpénztári napló bevételi és kiadási okmányait, ezek összege
zését, valamint az előfizetők nyilvántartási könyvét átvizsgáltuk s
példás rendben találtuk.
Budapest, 1936. január 12.
Siki Béla s. k. Dr. Pozsonyi Károly s. k.
Dex Ferenc s. k.
szám
vizsg. biz. elnök.
Várkonyi Endre s. k.
Királyfalvi Gusztáv s. k.
szám vizsg. biz. tag.

szám vizsg. biz. tag.
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Halottaink.
Wolf Artúr. Karácsony szentestéjén adta vissza teremtő Istene
kezébe halhatatlan lelkét W olf Artúr nyugalmazott evangélikus igaz
gató-tanító, a délvidéki Torzsa községben.
Korompán, 1866 március 30-án született bányahívatalnoki család
ból. A szegénységnek sok küzdelme között végezte el a gimnáziumi
és tanítóképzőintézeti tanulmányait Iglón, majd mint fiatal segéd
tanító Ujverbászon kezdte meg szolgálatát, ahonnan Sóvéra, majd
egyhangú választással Torzsára hívták meg kántortanítónak, az onnan
Sopronba távozott Krug Lajos helyébe. Egyháza elhívott munkásá
nak érezte magát mindig. Sok nemes áldozat jellemezte szolgálatát.
Kitörülhetetlen betűkkel írta bele nevét a torzsai egyházközség tör
ténetébe, mely minden időben tudta értékelni lelkes fáradozását.
Halála után egyházközsége alapítványt is létesített emlékére. Öregen,
megfáradtán is megküzdött a megszállás után a nyelvvizsgák
gondjával és az államosított iskolának is néhány éven át igaz
gatója volt. Majd a jól megérdemelt nyugalomba vonult. Személyé
ben összekötötte az egyházat és az iskolát. Munkájával és életével
hirdetője volt annak a soha el nem halványítható igazságnak, hogy
az egyház és iskolái elválaszthatatlanul együvé tartoznak. Hirdette,
élte és vallotta, hogy az egyház nem élhet istenfélő nép nélkül, de
a nép sem élhet Isten áldó egyháza nélkül. Hihetetlen küzdelmet
folytatott azért, hogy szerény javadalmazású tanítói állásában hasz
nos polgárokká nevelje 7 közül megmaradt 6 gyermekét. Lelke minden
szép törekvését beleálmodta gyermekeibe. Három fia közül az idő
sebbet az orvos nemes hivatásmezején indította el, második fiára
örökítette át az iskola lelkes szeretetét, kisebbik fiát pedig imádkozó
lélekkel bocsátotta el Isten szent szolgálatára. Hűséges szeretettel 3
leánygyermekét is boldog családi élet révébe kalauzolta el.
1935 karácsony estéjén, a templomban — ahol annyiszor szol
gálta teremtő Urát, elénekelte a karácsony énekeit és hálát adott
a Megváltó születéséért — otthonában, nagyszámú családja körében
elimádkozta a karácsonyi öröm minden fölkívánkozó szavát, majd
néhány percnyi haláltusa után visszaadta nemes lelkét Annak, aki
az életbe elhívta és minden élte napján áldásával kísérte. Legyen
áldott emlékezete!
Zakócs Ferenc. A Torvaji Ágostai Hitvallású Evangélikus
Leánygyülekezet fájdalmas szívvel és a Gondviselő Isten akaratából
rámért súlyos csapástól mélységesen megrendülve jelenti, hogy mind
nyájunk által szeretett és mély tisztelettel körülvett tanítóját, Zakócs
Ferenc torvaji ev. tanítót, rövid, de súlyos szenvedés és megpróbál
tatás után életének 53-ik és torvaji tanítóságának 24-ik évében e hó
13-án 14 órakor a Mindenható magához szólította.
Bánatos szívünk keserű fájdalmával, de az élet és halál Urának
kifürkészhetetlen akaratában keresztyéni alázatossággal megnyugodva
vesszük körül gyászos ravatalát annak, aki e földi pályafutása alatt,
esküjéhez híven, erős hittel és-; Istenben vetett rendíthetetlen bizalom-
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mal teljesítette nemes hivatását, a reábízott nyájnak jó pásztora s a
gyermekseregnek buzgó tanítója volt.
• Istenben boldogult tanítónk porhüvelyét a tanítólakás udvaráról
e hó 15-én délután
órakor kísérjük utolsó útjára.
Torvaj, 1936 január 14. Legyen áldott az ő emlékezete 1
A Torvaji Evangélikus Leánygyülekezet.

KIS HÍREK.
Olvasóink szíves figyelmébe. Többek kívánságára elhatároz
tuk, hogy lapunkban díjtalanul közöljük a megüresedett tanítói állá
sokra kiírt pályázatokat, közöljük az üresedésben levő állások címeit,
valamint hírül adjuk, hogy kik, milyen oklevéllel ajánlkoznak állá
sokra és hol tartózkodnak. Szívesen hozzájárulunk így az állástala
nok elhelyezéséhez s az állások betöltésének elősegítéséhez. Kérjük
az illetékeseket, hogy ezirányü értesítéseiket kellő időben közöljék
velünk. Lapunk most már állandóan rendesen : a hónap elsején
jelenik meg.
Lapunk új köntöséről. Új köntösünket nagy lelkesedéssel fo
gadták olvasóink körében. Tállyai István közli, hogy meglepetés volt
a lap januári száma ízléses szép kiállítása, kitűnő beosztása és ma
gas nívója révén.
Kertai János igaz örömmel látta a gyönyörű köntösben meg
jelent újságot. „Ezzel most már igazán meg lehetünk elégedve.“
Gabrieny Sámuel kéri új köntösbe öltözött kedves, tanulságos,
becses lapunk gyümölcsöztetésére Isten bőséges áldását.
Bertalan Sándor: „Meglepetést hozott az újév, meghozta a
díszes köntösű Evangélikus Népiskolát.“
S végül, akit először kellett volna említenem : Mágócsy-Dietz
Sándor és Hamar Gyula ezeket írják: „Gratulálok az Evangélikus
Népiskola új köntöséhez.“ Jelzi, hogy érdeklődéssel olvasta a füzet
cikkeit.jnelyek mind nagyon fontosak az elemi iskolai oktatást illetőleg.
„Őszintén gratulálok az Evangélikus Népiskola „új kötöséhez“.
A hangjegymellékletek is pompásan sikerültek. Adja Isten, hogy az
Evangélikus Népiskola belső értéke éppoly haladást bizonyítson,
mint külső alakja.“
Ugyancsak Hamar Öméltósága az elnök üdvözlő soraira eze
ket írta : „A kitüntetést arra az intézetre hárítom, melyet a jó Isten
kegyelméből ezidőszerint vezetnem kell, s arra a gárdára vonatkoz
tatom, melynek előkészítésébe, irányításába némileg beleavatkozhatom s melynek soraiba tartozandónak vallom csekélységemet.“
A lap örvendetesen terjed. Nyíregyháza 22, Szügy 5 előfize
tővel állt a táborba. Cegléd egyháztanácsának 10 illusztris tagja is
előfizető lett. Névszerint: Wolf Lajos lelkész, dr. Gombos Lajos eü.
főtanácsos, dr. Sárkány Gyula polgármester, kormányfőtanácsos,
Haerter Ádám reálgimn. tanár, másodfelügyelő, dr. Raffay Géza
tisztiügyész, Patz Béla örökös tb. gondnok, Csokonay Vilmos gond
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nők, dr. Lux Ervin városi főorvos, dr. Gombos Dénes ig. főorvos.
Bergh Rezső malomtulajdonos. Hála kiadónk fáradozásának !
Eöry Dénes gyóni tanítót a Magyar Zenealbum nótapályáza
tának bíráló bizottsága díszoklevéllel, a Rádió Újság és a Liszt
Ferenc Magyar Rapszódia Bizottság pedig emléklappal tüntette ki
beküldött pályamunkájáért. Örömmel gratulálunk.
A szabadegyetemi előadások könyvalakban. A Magyar Ta
nítók Szabadegyeteme budapesti előadássorozatának anyagát az
Egyetemes Tanítószövetség könyvalakban is közreadja, hogy ezeknek
azok is birtokába juthassanak, akik a távolság, vagy időhiány miatt
azokat nem hallgathatták.
A kiváló pedagógusok és tudósok kifejezetten a tanítóság
részére tartott előadásait úgy az iskolai, mint az iskolánkívüli mun
kájában mindenki felhasználhatja.
Tekintettel arra, hogy az ízléses kiállításban, körülbelül 200
oldalas terjedelemben megjelenő és a maga nemében egyedül álló
munkát az Egyetemes Szövetség csak a jelentkezők számának
megfelelő példányban nyomatja, felhívjuk a kartársak figyelmét, hogy
azt már most jegyeztessék elő. A könyv ára 3 pengő. A könyv
előjegyezhető a Magyar Tanítók Szabadegyeteme vezetőségénél,
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 47. sz.
Tanulmányi kirándulás Budapestre. A Tanítók Ferenc József
Háza igazgatósága az 1936. évi nagyszünidőben újra megrendezi a
budapesti tanulmányi kirándulásokat, amelyeken 1935. nyarán 201
tanító vett részt. A tanulmányi kirándulás 12— 12 napig fog tartani
és 3 csoportra lehet jelentkezni. A csoportok tanulmányi ideje : I.
csoport július 6—17-ig, a II. csoport július 20—31 -ig és a III. csoport
augusztus 3—14-ig.
Az I. és II. csoportba, amelynek tanulmányi anyaga az elmúlt
évivel teljesen megegyezik, olyanok jelentkezzenek, akik az előző
évben nem vettek részt a tanulmányi kiránduláson, míg a III. cso
port azok számára rendeződik teljesen új anyagbeosztással, akik az
első évben már résztvettek. A tanulmányút költsége a 12 napi teljes
ellátással 30 pengő. A belépési díjak, villamos és egyéb költségek
10 pengőbe kerülnek. Jelentkezéseket, 5 pengő jelentkezési díj egy
idejű beküldésével, már most elfogad az igazgatóság: Budapest,
VIII., Szentkirályi-u. 47. sz.
Tiboldi Daloszsebkönyvének sikere Párizsban. Tiboldi József
Daloszsebkönyvének (101 dal) megjelenése alkalmából az Association
Hongroise de France elnöke a szerzőhöz intézett levelében a többek
között ezt írja : „Mondanom sem kell, mennyire fontos nekünk idekünn élő magyaroknak s a hazájukhoz híven ragaszkodó kolóniánk
központi szervének az, hogy a magyar népdalok, a magyar folklore
zenén keresztül is mennél intenzívebben fejlesszük gyermekeinkben
nemzeti érzésüket, — és Tanár úr gyűjteményét figyelmesen átnézve,
az a meggyőződésem, hogy úgy zenepedagógiai, mint magyar szem
pontból tekintve kiváló és célunk elérését végtelenül megkönnyítő
teljesítmény, amilyenre már régen szükségünk lett volna. — Hálás
köszönettel és hazafias üdvözlettel maradtam igaz híve : dobai Székely
Andor s. k. Franciaországi Magyar Egyesületek Szövetségének elnöke.“
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A BÚVÁR nagy sikere. Tudományos folyóirat még sohasem
volt annyira népszerű Magyarországon, mint a BÚVÁR. Nagy sikerét
és kulturális jelentőségét abban látjuk, hogy egyrészt sok-sok ezer
olvasót nyert meg a természettudományi és technikai művelődésnek,
másrészt új írógárdát gyűjtött maga köré : tudósokat és gyakorlati
szakembereket, akik világos és érdekes cikkekben értekeznek a
legidőszerűbb tudományos és technikai kérdésekről. Az első évfolyam
páratlanul gazdag tartalmán végigtekintve, jóleső érzéssel állapítjuk
meg, hogy a BÚVÁR 960 oldala busásan teljesítette mindazt, amit
januári beköszöntőjében ígért. A most megjelent új szám szintén
elismerésreméltó sikere a magyar tudományos publicistáknak. Bölcse
leti, néprajzi, művészeti, technikai, állattani, növénytani, nemzetgazda
sági és statisztikai kérdésekről éppen olyan élvezetesen ír a decem
beri BÚVÁR, mint könyvekről, folyóiratokról, múzeumokról, tudósokról.
A képek ebben a számban is kitűnőek.

Kedves karfásaim szíves figyelm ébe ajánlom:
1. C í m e m : /., B é c s ik a p u té r 9 .
2 . C s a k a z E v a n g é lik u s N é p is k o la e lő fiz e tő in e k ü g y e it á ll m ó d o m 
b a n e lin té z n i.
3 . R ö v id e n é s v ilá g o s a n k ö z ö ljé te k k iv á n s á g to k a t.
4 . C s a k j o g a l a p p a l (é s le h e tő le g b e a d v á n y i s z á m m a l) re n d e lk e ző
ü g y e lin té z é s é t s z o r g a lm a z h a to m .
5 . Á llá s , k in e v e z é s sü rg e té se , v a g y ily e n e k b e n v a ló k ö z b e n já r á s , n em
ta r to z ik h a tá s k ö r ö m b e .
6. M in d e n n e m ű a n y a g (k ö n y v , h a n g s z e r s t b .) a já n lá s á r a é s b e s z e r 
z é sé re v á lla lk o z o m .
7. F e lk é re m a z o k a t a k a r tá r s a k a t, a k ik k ö z s é g ü k b e n n y a r a ló k a t
tu d n á n a k e lh e ly e zn i, k ö z ö ljé k a n y a r a lá s i, f ü r d é s i, k ir á n d u lá s i, la k á s -,
e llá tá s i le h e tő s é g e k e t é s á r a k a t.
8 M á r m o s t p r o p a g á lj á to k ü d ü lő h á z u n k a t. F e lv ilá g o s ítá s s a l k é s z 
s é g g e l s z o lg á lo k .

K ir á ly falvi G u sztáv.

A szerkesztő és kiadó kérése az igen tisztelt
olvasóközönséghez.
K é r jü k e lő fiz e tő in k e t a k ü ld ö tt b e f iz e té s i- la p u n k f e lh a s z n á lá s á r a é s
h á tr a lé k o s a in k a t e lő fiz e té s ü k re n d e zé sé re . H a e lő fiz e tő in k k ö z ü l e g y e s e k
p o s tá n v e tt c s e k k la p o n k ü ld ik p é n z tá r u n k b a a z e lő fiz e té s i ö s s z e g e t, le g y e 
n ek s z ív e s e k a z ellsm ervény= . értesítő = é s könyvelési= szelvényre, te h á t
h á ro m h ely re, s z á m la tu la jd o n o s k é n t e z t ír n i : „ O rszágos E vangélikus
T a n ító eg yesü let p én ztá ra , C egléd.“ H a m á s t v e z e tn e k rá (p ld . E v a n g é 
lik u s N é p is k o la , K i s z e l y J á n o s , S z e r k e s z tő s é g , K ia d ó h iv a ta l, S o m o g y i B é la
K ö rm e n d , R ö t t i g R o m w a lte r N y o m d a S o p ro n s tb .) , a p o s ta n e m u ta lja á t
p é n z tá r u n k b a a b e f iz e te tt d ija t. P o n to s a n m e g k e ll je lö ln i a z t is r a j t a :

isko la előfizetésese, va g y egyeseké.
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : Ham ar Gyula soproni ev tanítóképző-intézeti igazgató.

Liszt Ferenc és az evangélikus egyházi zene.
Liszt Ferenc, a világhíres magyar zeneszerző és zeneművész,
a legmagasabbfokú zongoratechnika utolérhetetlen birtokosa, a „zon
gorakirály“, aki korának szellemi életére is irányítólag hatott, a zene
nagy vándorapostola, 1811. október 21.-én született a sopronmegyei
(ma burgenlandi) Doborján községben, meghalt 1886. július 31.-én
Bayreuthban (Bajorországban). 1936-ban lesz tehát halálának 50-ik
évfordulója. Ezt a jubiláris alkalmat felhasználja a művelt világ,
hogy Liszt Ferencről megemlékezzék. Bennünket azzal a jubileumi
megemlékezéssel kapcsolatban a mi Kántori Rovatunk keretében
az érdekelhet leginkább, vájjon Liszt Ferenc lángelméjének sok
oldalú érdeklődése kiterjedt-e az evangélikus egyházi énekre és
zenére is ?
Első pillantásra is feltételezhető, hogy azt a Liszt Ferencet, aki
egy-egy természeti tünemény, egy-egy olvasott mű, egy-egy kisebbnagyobb esemény, egy-egy műremek szemléletének hatása alatt zenei
formába önti érzelmeit, gondolatait, az evangélikus ének és zene és
annak utolérhetetlen felvirágoztat ó ja : Bach, megihlethette, munkás
ságra indíthatta. S úgy is van. Liszt rendkívül sokoldalú és nagy
számú kompozíciói között találhatók olyanok is, melyek az evan
gélikus egyházi énekkel és zenével a legszorosabb vonatkozásban
vannak.
Liszt Weimárban sokat foglalkozott Bachhal ; egyrészt tanítvá
nyaival játszatta Bach zongoraműveit, másrészt ő maga is játszott a
hangversenyeken Bach műveiből és a Bach-féle Máté-Passió elő
adásának gondolatával is foglalkozott. Liszt Bachot, a nagy evangé
likus zeneszerzőt és zeneművészt, a zene Aquinói Tamásának, a
„csudálatos vastartalmú tónak“ nevezte. Bach emlékének hódolva
Liszt megkomponálja B-A-C-H „prelúdiumát“ 1855-ben („Präludeum
und Fuge über den Namen BACH“). A művet a merseburgi dóm
orgonájának avatási ünnepélyére írta. Ezt a művét 1862-ben mint
egy kiegészítette a „Variationen über das Motiv von Bach .. . Basso
Continuo des ersten Satzes seiner Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen“ und des „Crucifixus“ der h-Moll-Messe“ c. műve, mely Liszt
nek egyik legnagyobbszerű szerzeménye. Liszt e művének első ré
szében valósággal vájkál a sírásban (Weinen), panaszolkodásban
(Klagen), gondokban (Sorgen), kétségekben (Zagen), a levertség és
kétségbeesés mindennemű változatában és árnyalatában, végül azon
ban befejezi nagyszerű művét ezzel az egyszerű s mégis fenséges
imádsággal: „Mind jó, amit Isten tészen.“ Ez az Istenben való meg
nyugvás Liszt személyiségére nagyon jellemző. Azt mondja a nemrég
nálunk is járt Raabe Péter, a weimári Liszt-múzeum világhírű igaz
gatója s a Liszt-irodalom legkiválóbb ismerője, hogy a Liszt-féle
„Variációkat“ nagyon ritkán hallhatja az ember, mert a művészek
között alig-alig találkozott s alig is fog találkozni olyan, aki a mű
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előadásához megkövetelt előadó és alakító képességgel teljes mér
tékben rendelkezik.
Liszt kiváló tisztelője és ismerője volt a Bach-féle műveknek,
amit leginkább bizonyitanak a Bach-féle orgonaprelúdiumoknak és
fugáknak Liszttől eszközölt zongora-átiratai. Ezeknek a zongora-átira
toknak a kiválósága légióként abban nyilvánul, hogy észre sem veszi
az ember, miszerint az eredeti szerző az orgona, nem pedig a zon
gora nyelvezetén gondolta el azokat.
Bach műveivel való beható foglalkozás arra indította Liszt Fe
rencet, hogy ő maga is írjon orgonaműveket. Ebbéli eredeti művei
csekélyszámúak ugyan, azonban mégis nagy a jelentőségük az
orgonaművészet fejlődése szempontjából. Liszt nélkül hiányzanék
az óriás nagyságú áthidalás a Bach- és Reger-féle orgonamű
vek között.
Liszt nem tanulta az orgonajátékot s ritkán volt alkalma orgonáznia. A pedéljátékkal valószínűleg 1854 óta foglalkozott behatób
ban, mert abban az évben kapta pedálos nagy zongoráját. Szédü
letes zongoratechnikáját azonban nem ültethette át egyszerűen az
orgonára is, mert a kétféle hangszer technikájának természete más
és más. Az orgonajáték természetének megfelelően Liszt polifon
stílusban írta orgonaműveit s e tekintetben is tudott úttörő lenni,
mégpedig annyira, hogy orgonakompozíciói igen eredményes refor
mokhoz vezettek. Liszt idejében az orgonagépezetek általában töké
letlenek voltak. A Liszt-féle orgonaművek hangulatainak, színpompá
jának kifejezésére szükség volt az addigiaknál sokkalta tökéletesebb
orgonákra. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy Liszt pompázatos
orgonadarabjai nem a fényesen kivilágított hangversenytermekbe,
hanem az esthomályba burkolt templomok borongó csendjébe valók
az egy igaz Isten dicsőítő imádására. E tekintetben egyformán mély
séges az az istenhit, mely Bach és Liszt orgonaműveiből felénk árad
és bennünket is áhítattal tölt el.
Liszt nem nagyszámú orgonaművei között van még néhány,
amely az evangélikus egyházi zenével, illetőleg korállal szorosan
összefügg. Ilyen m űvek: „Einleitung und Fuge aus der Motette“,
„Ich hatte viel Bekümmernis“ und Andante „Aus tiefer Not“ (von
J. S. Bach) 1860, továbbá „Kirchliche Festouvertüre über den Choral“,
„Ein feste Burg ist unser Gott“ von Otto Nicolai“, 1852. (Templomi
ünnepi bevezető Nicolai „Erős vár a mi Istenünk“ c. műve alapján.)
Végül megemlítjük, hogy Liszt a „Jer, dicsérjük Istent“ kezdetű evan
gélikus koráit is feldolgozta 1883-ban orgonára és férfi- vagy vegyes
karra, 2 trombita, 3 harsona, basszustuba és üstdob ad lib. szerepel
tetésével. E művét Liszt a rigai ev. templom nagy orgonájának fel
avatási ünnepségére írta.
Az elmondottakból látható, hogy Liszt Ferenc, a róm. katholikus
egyház fia, a Ferenc-rend világi abbéja, az evangélikus egyházi
zenétől s a Bach-féle evangélikus hitvallásos művek hatása alatt
ihletet nyert, mely az evangélikus zenével való foglalkozásra kész
tette s azon az alapon is halhatatlanná tette a nevét.
Hamar Gyula.
*
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Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi februári számának Kántori
Rovatához a következő (böjti s nagypénteki) hangjegymellékleteket
csatoljuk: 1. „Bűnösök Hozzád k iá ltu n k ...“ (vegyeskar). 2. Fohász
kodás Jézushoz (vegyeskar). 3. Jézus kínszenvedése (vegyeskar).
4. Jézus, kínszenvedésed (vegyeskar).
1. „Bűnösök Hozzád kiáltunk“ közölt é-fríg dallama legelőször
1524-ben jelent meg nyomtatásban a Walther-féle wittenbergi karénekeskönyvben, továbbá az 1524. évi 16 dallamos erfurti gyüleke
zeti énekeskönyvben. E dallam szerzője minden valószínűség sze
rint vagy Luther Márton, vagy Walther János. Az eredeti szöveg
{„Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“) szerzője Luther Márton (1483—
1546). W alther János (1496—1570) Luther barátja és zenei tanács
adója volt, kinek nyomtatásban megjelent első munkája az u. n.
wittenbergi énekeskönyv (1524), egy négyszólamú (Discantus, Altus,
Tenor, Bassus és Vagans szólam számára írt) karénekeskönyv volt.
A szóbanforgó szövegnek van még egy másik (C-ion) dallama is,
mely legelőször egy 1525. évi straszburai agendában jelent meg s
melyet leginkább a Bienemann Gáspár-féle (1540—1591) német
szöveggel („Herr, wie Du willst, so schicks mit mir“ — Kapi Korálkönyv : 180. sz.) énekelnek. Az é-fríg dallamot Bach S. J. vegyeskari
feldolgozásában közöljük.
Bach Sebestyén János 1685 március 21-én született Eisenachban
és 1750 július 28-án halt meg Lipcsében. A Szabolcsi—Tóth-féle
Zenei Lexikonban (Budapest, 1930.) többek között azt olvashatjuk
Bachról, hogy „a zenetörténet leggrandiózusabb jelensége, minden
idők egyik legnagyobb lángelméje“. Ez a sokoldalú zenész-lángelme
akkor tűnik fel legcsudálatosabbnak, amidőn a musica sacra szol
gálatába állítja Istenadta képességeit. És valóban Bach a német evan
gélikus egyházi zenei stílus legnagyobb, szinte tüneményszerű betetőzője. Sokszor emlegetik Bach zenéjének csudálatos voltát. Abból
a csudálatos zenéből kiérezhető, hogy úgy csak az a művész képes
énekelni és zenélni, aki teljes szívvel és elmével otthonosan érzi
magát abban a világban, melyet Jézus a hívőknek feltárt. Bach ze
néjéből kiérzik Bachnak az evangéliumhoz való legszemélyesebb
viszonya. Bach az ő csudálatos egyházi zenéjében mindenekelőtt
Isten országát kereste és Isten dicsőségét szolgálta. Bach egyházi
zenéje evangélikus, sőt a „legevangélikusabb“ zene.
2. A „Fohászkodás Jézushoz“ c. 4-szólamú vegyeskar szerzője:
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525. v. 1526—1594). Palestrina a
római katolikus egyház legnagyobb zeneszerzője. Műveit a lipcsei
Breitkopf és Härtel zeneműkiadó-cég 33 kötetben adta ki, mely össz
kiadás 93 misét, 179 motettát, 45 négyszólamú himnust, 12 négynyolcszólamú litániát, zsoltárokat stb. tartalmaz. Palestrina legnagyobb
az ú. n. a cappella-stílusban, vagyis énekesek számára írt tisztára
vokális és semminemű kíséretre nem támaszkodó zenei stílusban,
mely bonyolult polifóniája mellett is áttetsző, erősen kifejező, csudá
latosán nemes. Teljes joggal megkísérelték a katolikus Palestrina
műveit az evangélikus egyházi ének és zene szempontjaiból való
értékesítésre, azonban az ügy nincs elintézve azzal, hogy a Pelestrina-
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féle latin szövegeket egyszerűen lefordítjuk s azután a cappella
előadatjuk. A Palestrina-féle a cappella-zene éppúgy veszít nagyszerű
hatásából, ha a katolikus miséből kivesszük és a hangversenyterem
ben adjuk elő, mint ahogy a gregórián-korál is alig képzelhető a
katolikus istentisztelettől elválasztva.
3. A „Jézus kínszenvedése“ c. vegyeskar szerzője : Gumpehzheimer (Gumpelzhaimer) Ádám (1559—1625) augsburgi kántor és
tanító, 3—4 s többszólamú vallásos énekek s motetták komponistája.
A Gumpeltzheimer-féle közölt vegyeskari kotta szövegeként a
Vietórisz-féle Tranoscius-fordítás 182. sz szövegét használtuk fel.
4. A „Jézus kínszenvedésed“ c. vegyeskar szerzője: Franck
Farkas János 1641. táján született és 1695. után halt meg. Eleintén
Ansbachban és Hamburgban élt, később Londonba került, ahol
zenekari hangversenyek vezetésével és zeneszerzéssel foglalkozott.
Legértékesebb műve a „Geistliche Lieder“ c. 1681. évi vallásos
énekgyűjteménye.
Hamar Gyula
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Szerkesztői üzenetek.
W olf Lajos, C egléd. Őszinte szeretettel és tisztelettel köszönt
jük munkatársaink táborában. Részvéttel gondolunk boldogult tanító
atyja elhunytéra. Köszönettel vettem a cikket. Elhelyeztem. Mindkét
írás a szív szava, felemel és lelkesít. Nagy szolgálatot tesz nekünk.
Készséggel fogadjuk hasonló tárgyú és irányú folytatásukat. —
Bar tat B., Péteri. Hozzuk a küldött anyagot. Máskor is 1 Örülünk,
hogy a táborba álltatok. — Köpeczi K iss Sám uel, Győr. Köszö
nettel vettem a nagy gonddal készült megemlékezést. Minden sora
helytálló, azért teljes egészében hozzuk.

A kiadó üzenetei.
Csekkünkön csak előfizetési díj küldhető, tagsági járulék nem!
A februári hangjegymelléklet ívenként 10 fillérért portómentes
küldéssel kiadónál kapható. — A januári elfogyott!
Madarász András, Várpalota. Iskolátok előfizetése 1936
dec végéig, a tietek 1936 június 30-ig van rendben. Másik kérése
det is teljesítettem. — Kertai János, K őszeg. Igen, értékes cik
keidért kaptad. Negyvenöt munkatársnak juttatott közgyűlésünk mun
kája aránya és értéke szerint kisebb összegeket. Karácsony előtt
mindenki megkapta ezt, pénzben, vagy megkapja 1936-ban tiszteletpéldány formájában. Én is a legjobbakat kívánom Neked és Sze
retteidnek. — Fábry Mihály lelk ész úrnak, Szügy. Hálásan kö
szönöm szíves sorait. Végtelenül örülök, hogy 1936-ra öt iskolának
rendelte meg folyóiratunkat. Természetesen óhaját mindenben készség
gel teljesítem. — Ev. Lelkészi Hivatal, Várpalota. Meleg sorait,
jó kívánságait hálásan köszönöm és Nagytiszteletű Uramnak is a
legjobbakat kívánom a beállott új esztendőben. A küldött összeggel
az iskola előfizetése 1936 év végéig rendben van. — N ém etzsidány. Kérésüknek szívesen tettem eleget. — N eubauer Károly,
Harka. Kiigazítottam. — K. A., Kutasó. 1935 nov. 1-én tíz, 1936
jan. 10.-én szintén tíz pengőt kaptam. így az előfizetés folyó év
végéig rendben van. — V. M. G. 1936 jan. 10.-én küldött öt pen
gővel az iskola előfizetése az 1935. év végéig rendeztetett. Másnak
ott nincs hátraléka — Deáktéri tanítótestület, Budapest. A
küldött lappéldányokat megkaptam, hálásan köszönöm. — Drégelyi
J., S om ogyszil. Kívánságodat teljesítettem, üdvözlet. — G ecsényi
L , Szilsárkány. Az üdvözlést köszönöm, hasonlókkal viszonzom.

Királyfalvi Gusztáv üzenetei.
Andrékovics J., N .-bánhegyes. Előfizetési meghosszabbí
tást kiadó kézhez vette. Osztályfőnök külföldi útjáról a napokban
tér vissza, amikor is az ügy az illetőség rendezése után megoldást
nyer. — N ém eth K., Rigács. Zalamegye tanfelügyelőségénél van
ügyed. Ha nem lenne végleges és helyes megoldás, úgy újabb be
adványod alapján eljárok. — Búsz J., Szárazd. Csak hivatalos,
a tanfelügyelőség útján benyújtott beadvány alapján ad ilynemű
felvilágosítást a VKM.

SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG

Ez a címe annak az új olvasókönyvnek, amelyet a
magyarhoni evangélikus népiskolák II. osztálya számába

Dl. U P I B É L I
dunántúli evangélikus püspök

és

SOMOGYI BÉNI
igazgató-tanító

az Országos Ág. H. Ev. Tanítóegyesület kívánalmainak
figyelembevételével szerkesztett.

A magyar népoktatás megújhodása
tette szükségessé ennek a könyvnek megjelenését s nem
csak az evangélikus tanítóság, hanem a szülők és a
gyermekek is örömmel vehetik kezükbe ezt a külsejére
szép és vonzó, tartalmára nézve maradandó értékű, a
gyermek lelkivilágához szeretettel alkalmazkodó könyvet,
amely az iskolában és otthon is kedves jóbarátja lesz
minden evangélikus tanulónak.
Megújhodott formában és a kor színvonalán álló tartalom
mal jelenik meg ugyanezen szerzők tollából az evangélikus
népiskolák V—VI. osztályában országszerte várva várt új
■I

is, amely hivatott arra, hogy az evangélikus népiskolák
különleges rendeltetésének mélyreható ismeretével és a
tananyag sok tekintetben újszerű feldolgozásával úttörő
munkát végezzen.
A II. osztályú olvasókönyv és az V—VI. osztályú tan
könyv már megrendelhető.
*

FRANKLIN-TÁRSIRAT KIADÁSA
BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 4.
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Kiadja :
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.
Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal.
A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési á ra : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díjak az O rszágos Evangélikus
Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42,523. számú csekkszámla)
címre küldendők. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.
Lapzárta a hónap 16-án. Az 1927. évi október hó 27-én tartott egye
temes közgyűlés jkv.-nek 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja:
„az Országos Evang. Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi
bizottság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az
Orsz. Ev. Tanítóegyesület lapjának, az «Evangélikus Népiskoládnak
egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi
iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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Utasítás-iskolafelügyelet.
Népoktatásügyünk fontos fejlődési mozzanata az 1935. évi VI.
t.-c. 14. §-a alapján kiadott utasítás s benne az új iskolafelügyelet
szervezete. Tanítói kívánság volt annak alapgondolata s az utasítás
nyilvánosságra hozatala. Hogy miképpen váltja be a hozzáfűzött
reményeket, az attól függ, mennyiben lesz összhangban a nevelés
oktatásügyi kérdések mai adottságával s miképpen valósítják meg
célkitűzéseit azok, akik az intézkedések kivitelére hívatottak. Min
denféle rendszer, szervezet vagy szabályzat emberek munkája s em
beri felfogáson, értelmezésen át válik a gyakorlatban valósággá.
Ha az új rendet megállapító intézkedések előzményeit felidéz
zük emlékezetünkben, találkozunk olyan kultúrpolitikai megnyilatko
zásokkal, hogy a népoktatás szigorúbb ellenőrzésével kíván a kul
tuszkormány a nevelésoktatásügy terén a mainál nagyobb eredményt
elérni. Arról is lehetett hallani tanügyi tanácsosok, tanfelügyelők
megnyilatkozásaiból, hogy az új rendszer nagyon megterheli a tanítót.
Rövid néhány hét még nem nyújt alkalmat arra, hogy beható vizs
gálat tárgyává tehessük az utasítás és iskolafelügyelet szervezetét,
hatását, jelentőségét. Inkább csak az első benyomásokat, a kirívóbb
jelenségeket, az ellenmondásokat és összeütközések hatását, várható
eloszlatását vegyük megfigyelés alá.
Annyit néhány hét után is megállapíthatunk, hogy a fenti hírek
valóknak bizonyultak: a tanítóságot tényleg nagyon megterheli az
új rendszer.
Nem akarok sötétenlátó lenni, de bizonyos jelenségek nagyon
lesújtó megítéléssel tűnnek fel a tanítóság egy része előtt s nem a
legmegfelelőbb magyarázatra vezetnek. A sötétenlátók azt m ondják:
az új tanterv 10 év alatt sem ment át teljesen az életbe, mert túl
terhelte a gyermeket; segíteni akart a helyzeten a tantervi utasítás,
de túlterhelte a tanítót s most mindezen intézkedések után jött az
Utasítás és iskolafelügyelet, amely túlterhelte a tanítót és iskolafel
ügyelőt egyaránt. Az bizonyos, hogy mai iskolaviszonyaink közt
kizárólag a nagyobb ellenőrzéssel, szigorúbb felügyelettel lehet na
gyobb eredményt elérni, de mindez teljes javulást nem hoz, mert
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minden teljesítménynek határt szab az emberi erők véges volta, a
munkabírás és teljesítőképesség határa.
Amikor megjelent a rendelet, több oldalról hozzám érkezett
levélbeli megnyilatkozásokból a kötelező vázlatkészítés miatt elkese
redett hangulat tűnt ki. Ki találta ezt ki ? Mikor készítsünk vázlatot?
Nem jut erre idő máskor, csak a késő éjjeli órákban, amikor más
nap kifáradva kerülünk iskolába. Mit ér a legkitűnőbb vázlat, ha fáradt
testtel és fáradt lélekkel kell munkába állani ? Ami különös, a leg
lelkiismeretesebb, legmunkásabb tanítók vetették fel e kétségekről,
aggodalmakról tanúskodó kérdéseket.
Amikor az utasítást tüzetesebben áttanulmányozták az illetők,
tapasztalhatták, hogyha a vázlatkészí.tés nem is jelent elviselhetetlen
terhet, mint az első tekintetre látszott, de mégis nagy terhet rak a
tanító vállaira. Egyedül az a vigasztaló, hogy annak külső alakja és
belső tartalma tekintetében megvan a tanító egyénisége teljes sza
bad kibontakozásának lehetősége. Megadja ezt az Utasítás. így nem
válhatik a vázlat pedagógiai bürokratizmussá, mert ha azzá lenne,
teljesen célját tévesztené. Nem lehet a vázlat az iskolafelügyelő
számára a tanító zaklatására alkalmas eszköz ! Olyan pontja ez az
iskolai munkának, amit, mint a tanító egyénisége szerint teljesen külön
böző, minden más tanítói egyedétől eltérő és sajátos eljárásbeli mó
dot, felfogásbeli kérdést, tiszteletben kell tartani mindenkinek. A váz
lat a tanító munkarendjének és módszerének hű tükre, de nem a
vázlat, hanem a tanító tanít. Hányféle képet mutat ez a tükör még
egy és ugyanazon tanítónál is évről-évre! Fejlődésről tesz tanúsá
got, rendszeressé teszi a munkát. Nehéz azonban annak helyessé
gét megítélni. Mivel győzi meg az az iskolafelügyelő a tanítót váz
lata esetleges hiányairól, amikor a helyi adottságokat a tanító jobban
ismeri ? Nagyon jó emberismerőnek, illetve tanítóismerőnek kell
annak lennie, aki ilyesmire vállalkozni mer. Bölcsen ad az Utasítás
a vázlatkészítéshez olyan nagy szabadságot. El kell várni minden
iskolafelügyelőtől, hogy ezt a szabadságot tiszteletben tartsa.
A kötelező vázlatkészítéssel a tanító munkájának súlya, jelen
tősége emelkedett. Nagy lépést jelent ez abban az irányban, hogy
a tanító teljesen iskolájának szenteli-e munkaerejét. Azonban teljes
sikere akkor lesz, ha eljön az az idő, amikor a tanítót visszaadja a
tanügyi kormányzat teljesen az iskolának, amikor annak élhet épp
úgy, amint az az állami hivatalnok, az a vasutas, adóhivatali tiszt,
postás vagy az az állami tanító, középiskolai tanár stb., ki teljesen
szorosan vett hivatali teendőibe fektetheti munkaerejét! Mert ha az
utóbbi évtizedek kulturprogrammját nézzük, azt kell látnunk, hogy
a munkának olyan tömegét ruházták a tanítóra, amely valóságosan
elvette az iskolától.
Az Utasítás a tárgyak legnagyobb részénél feltétlenül szükséges
nek tartja a rövid, szabatos írásbeli előkészülést s azt mondja, hogy
nem hagyhatók figyelmen kívül a művészi vonatkozású tárgyak sem.
Ez biztosítja ugyanis egyedül, hogy a tanító nem készületlenül megy
a tanterembe. Joggal kérdezhetnők itt, hogy vájjon eddig mindenki
készületlenül ment iskolájába, aki írásban nem készült elő ? Az a
sok kiváló tanító, aki hosszú évtizedeken át nemzedékeket nevelt,
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oktatott nagy pedagógiai rátermettséggel, nagy gyakorlati kiforrottság
gal, de írásban nem készült elő, mind készületlenül végezte munkáját?
Nem 1 Az Utasítás sem állítja ezt a múltra visszamenőleg, nem is
állíthatná, mert nem felelne meg a valóságnak 1 Még egyhelybentopogással sem lehet a régi jó pedagógusokat vádolni. A jelenre s jövőre
nézve azonban más a helyzet.
Tantervűnk, tantervi utasításunk s az új Utasítás is korszakot
jelent a népoktatásügy fejlődésében. Lehetnek hiányaik, lehetnek vitat
ható tételeik, de mégis nagy lendületet adtak a legutóbbi két évtized
megkövesedett s meghaladott eszméiből való kibontakozásnak s az
általános fejlődésnek. Mind a három kimagasló alkotás, hatalmas
munka s jó munka. Mindegyik jót is akar. Az a fő, hogy mindez a
különböző irányú jóakarat összhangban maradjon.
Van azonban a fény mellett árny is. Mindegyik alkotás a ma
gyar népoktatásügy mai állásához mérve túlméretezett. Amikor kul
túrpolitikánk ideális magaslatokra törekszik, másrészt kénytelen be
vallani, hogy még mindig kevés az iskola és soknak nincs kellő
befogadóképessége. Ma 1535 iskola szorulna fejlesztésre 1657 új
tanítóval és legalább ugyanannyi tanteremmel. Hol vagyunk attól a
pedagógiai érdektől, amely egy tanító alatt a 40-es osztálylétszámot
tartja a helyesnek s attól a fővárosi színvonaltól, ahol a teljesen
osztott és gyenge elemektől kisegítő osztályokkal megtisztított iskoláklákban 31-es az átlagos osztálylétszám ? Még e tanévben is 90 iskola
105 tanítója működött olyan iskolában, ahol az osztálylétszám 100-on
felül volt. Ha átlagosan kedvezőbbek is a viszonyok, igen sok osztat
lan iskola tanítója valóban emberfeletti munkát végzett az utóbbi 10
esztendő óta, amióta új tantervűnk van, mert a tantervet az ő viszo
nyaihoz hasonlítva valóban túlméretezték. Igaz, van külön osztatlan
iskolai tanterv és utasítás és a helyi adottságok szerint ki kell az
anyagot válogatni, de ez a valóságban nem nyert sohasem alkalma
zást. Iskolák ellenőrzése alkalmával nagyon kevés bizottság vagy
egyén méltányolta azt, ha valaki a helyi viszonyok szerint kiválo
gatta az anyagot, szóval egyes egységeket kihagyott a feldolgozásból.
Sablonokká váltak a kész tervek. Ráhúzták azokat minden iskolára.
De ezt az utasítás alkotói el nem tudják képzelni.
Az új Utasítás eszmei magasságokat tár követendő például a
tanító és iskolafelügyelő elé egyaránt. Ilyen magas színvonalon álló
egyéniség nincs, mert egy egyénben a rátermettség ekkora foka és
ilyen sokoldalúsága nem összpontosul. Az is igaz, hogy célkitűzések
ben mindig a magasságokat kell keresni, hiszen természetes, hogy
mire az ideális viszonyoktól, a közvetlen irányító hatástól távol meg
valósulnak az elgondolások, sok minden lehámlik a szép célok kül
sejéről és elsorvad belső tartalmából is.
Ilyen szemmel nézve az Utasítást, én nem találom olyan félel
meteseknek az előírt követelményeket. A célkitűzések szellemében
követve a helyes iránymutatást, az átmeneti nehézségek után meg
kell találni a kiegyensúlyozott munkarendet.
Az Utasításban — minden felfokozott igénye mellett is — van
több olyan pont, amely megnyugtató : az iskolafelügyelőnek figye
lemmel kell lennie a városi, falusi vagy éppen tanyai iskola
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különleges viszonyaira. Vagy ott van az, hogy észrevételei köz
lésében mindig az a tudat vezérelje az iskolafelügyelőt, hogy a
jóindulatú tanácsadó, irányító szerepét tölti be. Végül: „Az iskola
felügyelő a fennforgó és figyelembeveendő körülmények pontos mér
legelésével lelkiismeretesen és a valóságnak megfelelően értékelje
a tanító (iskola) munkáját s ne feledje, hogy bírálata elsősorban is
a tanító munkakedvét, nevelő-oktató öntudatának fokozását hivatott
szolgálni.“ — Aranybetűs szavak. Ha a sok aprólékos utasítást mind
mellőzi is az iskolafelügyelő, de e hármat megtartja és követi: meg
találja az összhangot az új rendszerben s ténykedése a tanító mun
kájával együtt áldásos gyümölcsöt terem. Mert minden tanító mun
kájában vannak figyelembeveendő helyi nehézségek. Gondolok
elsősorban a túlterhelésre! Milyen jó lenne, ha a taníió teljesen
iskolai munkájának élhetne! Ha éppen az elmúlt évtizedek nem
duzzasztottak volna föl számára olyan sok iskolánkívüli kötelességet!
Ha csak az Utasítás irányításának, tanulmányozásának kérdésével
kellene foglalkoznia ! Akkor valóban megfelelhetne az ott eléje tárt
kötelességeknek 100 százalékig is talán ! Az Utasítás a 104 oldalas
szövegből a tanító iskolánkívüli, ifjúsági, társadalmi és gazdasági
működésének alig U/a oldalt szentel. Milyen könnyű lenne, ha a való
ságban is ilyen volna az arány e két munkaágazat között!
Az Utasításnak tudomásul kellett volna vennie, hogy a tanító
ságnak sokezerje osztatlan iskolában működő felekezeti kántortanító.
Ha az ő viszonyaikba kissé bepillantott volna az, aki annak elkészí
tésénél a miniszteri szakreferensnek tájékoztatást nyújthatott, az Uta
sítás követelményeit bizonyára mérsékelte volna.
A valóságban a tanítóra rótt iskolánkívüli teendőkben van a
legnagyobb túlméretezés. Itt már egy ember erejét messze túlhaladta
a reárótt kötelességek, feladatok és teendők tömege.
Lapunk mai számában hangot adok ennek a ténynek több köz
leményben. Hosszúra nyúlt fejtegetéseimnek végső megállapítása az,
hogy mi evangélikus tanítók az Utasítás szellemében dolgozunk
tovább és becsülettel igyekszünk még a túlméretezett feladatokat is
vállalni. Meg kell azonban mondanunk, hogy a messze jövőben sem
halad nagy lépésekkel előbbre népoktatásügyünk mindaddig, míg
nem jön egy olyan korszak, amely az osztatlan s a túlzsúfolt iskolá
kat megszünteti, a tanító munkaerejét tehermentesíti s a tanítót
visszaadja az iskolának.

Iskolás gyermekek erkölcsi minőségének
vizsgálata.
Ma, amikor az iskolai munkában a hivatalos célkitűzés is egyre
erőteljesebben hangsúlyozza a nevelést, állandóan arra kell töreked
nünk, hogy tanítványainkat minél jobban ismerjük. Ha szemügyre
veszünk egy igen szőnyegen levő kérdést, a körzeti iskolafelügyelők
számára kiadott utasítást s annak csak az életbeléptető rendeletét
olvassuk is át, megragad belőle az, hogy az iskolában nem a tudás-
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anyag, nem a tantárgy, hanem, az egyéni lélek kérdése van első
helyen. Figyelmünket a célkitűzés értelmében fokozottan kell a tanít
ványaink lelkületének kialakítására fordítanunk. Sikeresebben pedig
csak az nevelhet, aki megfelelőképpen ismeri a növendékeit.
S éppen azért, mert a nevelésen van a hangsúly, a lelki életet
alkotó elemek közül nem az értelem, hanem az akarat és az érze
lem világa kerül első helyre. Az érzelmek nem egy esetben döntő
szerephez jutnak az értelmi és az akarati folyamatokkal szemben s
így nagy a pedagógiai jelentőségük is. Az akarat indítja meg és
hajtja végre a cselekvéseket. Hogy mit akarunk, azt külső és belső
hatások határozzák meg. Az akarat elemi formái ösztönök, reflexek,
szokások ; a tulajdonképpeni akaratot a tudatosság nagyobb mértéke
jellemzi. Ezúttal nem akarunk az iskolás gyermekek érzelmi és aka
rati életéről teljes összefüggő képet adni. Lelki életüknek egyszerűen
megtapasztalható érzelmi és akarati megnyilatkozásairól állítunk össze
megfigyeléssel egybegyüjtött anyagot s ezeket a megnyilatkozásokat
értékeljük ; az erkölcsi mérleg két oldalára helyezzük: mi jó, mi rossz?
Az „erkölcsi minőség“ gyermekeknél nem ítélhető meg a véle
kedésükből, felfogásukból, tudatos elvi állásfoglalásukból úgy, mint
a felnőtteknél. Érzületük megnyilatkozásai és cselekvéseik azonban
már kifejeznek belső erkölcsi én-t. Ezt az erkölcsi én-t még nem he
lyezzük a felnőttekkel egy sorba. Az igazságszolgáltatás is máskép
ítéli és máskép bünteti a gyermekek és fiatalkorúak tetteit. De a
gyermekben már meg van minden jó és minden rossz, ami majd a
felnőttben kibontakozik.
Gyermekből alakul ki a felnőtt. Ebbe az alakulásba szól bele
kötelességszerűen is a nevelés. A nevelésnek legfőbb feladata, hogy
a jó uralmát tudja biztosítani a rossz felett. A népiskola is elsősorban
„vallásos, erkölcsös“ polgárokat nevel a „hazának.“
A tanító az iskolában akaratlanul is állandó figyelemmel kiséri
a gyermekek érzelmi és akarati életét. De mennyivel más lesz tájé
kozódásunk és ennek következményeképpen nevelő tevékenységünk,
ha a gyermek megismerését tudatos és tervszerű megfigyeléssel is
támogatjuk.
Az érzület vezeti a gyermek magatartását s magatartásában
nyilatkozik meg az érzelmi élete. Vallásosságra, lelkiismeretességre,
hazafiasságra, megbízhatóságra, cselekekedeteinek indító okaira, a
cselekvések lefolyására, erősségére, ingadozásaira, eredményére, a
gyermek önbírálatára vonatkozólag mindig kerül valami jellemző
a felszínre.
Nem lenne kölönösebben nehézfeladataziskolásgyermekezirányú
megfigyelésére szolgáló, állandóan felhasználható tájékoztató kérdés
sorozatot pontosabban kidolgozni. Ilyen kérdéssorozatot közöl pl.
Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata c. könyvében. Főbb
pontjai ezek: I. Kedélyvilág, érzelmek: 1. A gyermek érzelmi éle
tének általános jellege. 2. Az érzelmek hullámzása. 3. Érzelmeitől
vezetett magatartása (Rengeteg vonás lehet itt!). 4. Egyéb érzelmi
vonások. 5. Lelkiismerete. 6. Vallásossága és hazafiassága, 7. Erkölcsi
ítélőképpessége és megbízhatósága. 8. Életfelfogása. II. Akarat: 1.
Akaratának általános jellege. 2. Uralkodása érzelmein. 3. Viszonya
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a tanítóhoz és pajtásokhoz. 4. Fegyelmezettsége. 5. Befolyásolható
sága. 6. Gátlásai. 7. Egyéb erkölcsi és akarati vonások. 8. Erkölcsi
értékelése és ennek változásai. 9. Erkölcsi fogyatkozások és külö
nösségek. 10. Ellentmondások a viselkedésében.
Ezeket a kérdéscsoportokat ki lehet még a szükséges részle
tekig dolgozni, úgy, hogy a fontosabb jellemvonásokat, mint lehet
séges feleleteket felsoroljuk s így könnyebben mozgunk a gyermek
megfigyelése közben ; jellemzésünk sokoldalú és megbízható lehet.
A jellemző adatoknak alkalmai és forrásai: „az iskolai életnek majd
minden mozzanata, de különösen a játék, szabad foglalkozás, fegyel
mezési esetek, az iskolai közösség határai, közös munkák, segítések,
önálló feladatvállalások, családi események, vallásos élet, a rendtartás,
holmik kezelése, írásmunkák külső rendje, ünnepélyek, a gyermeki
alkotások, külső testi jelenségek, mozgások, taglejtés, arckifejezés
megfigyelése stb.
Tanulságos volna így végzett hosszabb megfigyelés alapján
részletes jellemzéseket írni egyes gyermekekről. En ezúttal nem egye
sekről, hanem egész osztályról közlök összefoglaló eredményeket.
A soproni evangélikus tanítóképző intézet 25 IV. osztályos
növendéke azt a feladatot kapta, hogy a gyakorló iskolában töltött
egy-egy délelőttön gyűjtsön észrevételeket a következő kérdésre:
„Hogyan nyilatkozik meg a gyermekek erkölcsi minősége az isko
lában ?“ 25 különböző ember 25 napon át ugyanarról a kérdésről
sokat tapasztalhat. Az 1.—II. osztályban alig 20 tanuló van ; a na
pokkal a megfigyelők változnak. A 25 dolgozatot külön-külön átol
vastuk elkészítésük után. Mikor minden dolgozat elkészült, szerettük
volna valami összefoglaló eredményét is megállapítani a megfigyelé
seknek. Egy növendék vette magához a 25 dolgozatot azzal a feladattal,
hogy megcsinálja azok összefoglalását. Amikor a beszámolóját fel
olvasta, társai meglepődtek az anyag sokoldalúságán, gazdagságán
és tanulságos voltán. A következő adatokat tanítványom, Buchaas
János IV. éves tanítónövendék dolgozatából vettem á t :
Jó és rossz tulajdonságokat kb. egyenlő számban jegyeztek fel
a megfigyelők. Azonban a rossz tulajdonságok előfordulása sokkal
gyakoribb ; gyakrabban jelentkeznek. A megfigyelésekben 84 erkölcsi
jellegű gyermeki tulajdonság szerepel; ezek közül 41 jó és 43 rossz.
Leggyakrabban előforduló jó (hasznos) tulajdonságok: elkövetett
hibáért való szégyenkezés (8 esetben), jószívűség (5); a többi jó
tulajdonság az előfordulás sorrendjében : kötelességteljesítés, szíves
ség, megszeppenés, önbizalom, elpirulás, sajnálás, segítés, bűntudat,
szolgálatkészség, gyengédség, érzékenység, szerénység, önérzet, szá
nakozás, fájdalomtűrés, szeretet, igazságosság, tudásvágy, szomorkodás, érdeklődés, csodálkozás, bűnbánat, áldozatkészség, udvariasság,
engedelmesség, részvét, rendszeretet, csendes viselkedés, lelkiisme
retesség, jóindulat, önbecsülés, hűség, bátorság, barátkozás, elismerés
kifejezése, öröm, lelkesedés, megfontoltság, szorgalom. — Előforduló
rossz (káros) tulajdonságok: árulkodás (15 esetben), káröröm (13),
dicsekvés (12), egymás kinevetése (11). írígykedés (10), önzés, hazudozás, gúnyolódás, figyelmetlenség, durcásság, fecsegés, önbizalom
hiánya, csalás, nemtörődömség, rendbontás, fölényeskedés, kétszí

95

nűség, hanyagság, feledékenység, elégedetlenkedés, konokság, kevély
ség, versengés, elbizakodottság, nyugtalankodás, veszekedés, gyávaság,
súgás, csíntalankodás, ravaszság, ellenszegülés, mérgesség, félelem,
sértődöttség, csúfolódás, lekicsinylés, kérkedés, önhittség stb.
Látjuk, hogy a dolgozatokban sok jelző szerepel a gyermek
erkölcsi minőségének jelölésére.
Néhány példa :
„Irén a Hamupipőke meséje közben sírni kezdett, mert sajnálta
a Hamupipőkét (érzékenység, részvét). — Lacinak fáj a foga; zseb
kendőjét arcához szorítja, szó nélkül tűri a fájdalmat, Írásbeli mun
káját végzi (önuralom). — Karcsi az iskolai táblára firkált, mire Teréz
figyelmeztette, hogy kikap (jóindulat). — Az 1. oszt. lányok sajnálták
Terézt, mert a haja beleért a tintába és sírt (részvét). — Henrik
semmire sem tudott felelni. A tanítóbácsi megkérdezte : „Mit csinálnál
Te velem, ha én nem tudnám az egyszer-egyet ? “ Henrik azt felelte:
„Semmit.“ (Közömbösség.) Laci Ítélete : „Én megverném.“ (Nagyobb
felelősség, igazságra törekvés.) — Ha valáki nem tud felelni, a többiek
gyakran kinevetik. (Káröröm.) — Zoltán így szólt hozzám, mikor
számtan-feladatot csinált: „Tanítóbácsi segítsen, mert nem tudok
semmit.“ (Őszinteség, önbizalom hiánya, nem kényelem!) Az I. oszt.
leányok nagyon jól viselkednek, ha látják őket; amint a tanítóbácsi
hátat fordít, összebújnak és nevetgélnek (Kétszínűség, színlelés.).“
Ha az egyes gyermekeket szeretnők minőségük szerint sorbaállí
tani, ezen dolgozatok alapján még nehéz volna ítélni. Mégis meg lehet
állapítani, hogy kik és milyen tulajdonságok fordulnak elő leggyakrab
ban a feljegyzésekben. Biztosan megállapítható, hogy kik a legtöbbet
rendetlenkedők és kik a legcsendesebbek. A legrendetlenebbről (T.)
pl. egyetlen dolgozatban ez van : „A H. háta falas volt s az ajtónak
támaszkodott, hogy a többiek ne lássák. T. azt mondta neki, forduljon
meg, majd ő leporolja. H. erre megfordult, mire T. a többiekkel ki
nevettette. T. dicsekvésből hazudik is.
A tanító bácsi elsorolta a gyermekek rossz tulajdonságait, de neve
ket nem említett. T. azonban minden gyermekre rámutatott és kajánul
nevetett. T. keményebb parancsnak is ellenszegül. Ő a legrosszabb
a gyermekek közül.“
Még azt kell hangsúlyoznom, hogy a megfigyelő növendékek
csak egy tételt kaptak fel, amelyre tervszerűen ugyan, de szabadon
gyűjtötték a feleleteket. Pontosan megszövegezett, részletes kérdő
ívekkel nem dolgoztak s mégis sokat tanultak : a nevelendő gyer
mekeket már sokkal tisztábban látják.
Az a tanító, aki hossazbb ideig van a gyermekek között és
alkalmi tapasztalatait némileg egybegyűjti s ezen kívül még pontosabb,
tervszerű feljegyzéseket is vezet, sokkal biztosabban és öntudatosabban végezheti a nevelő teendőit.
Rozsondai Károly.
A zsinati tanügyi bizottság javaslatának fontosabb pontjai.
38.
§. A z elemi népiskolában csak az egyetemes egyház által
engedélyezett tankönyveket szabad használni.
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Tantestületi értekezletek.
Azok a fokozott kívánalmak a tanítóval és az iskolával szem
ben, amelyeket az 1930. évi egyet, közgyűlési Szabályzat és a leg
újabb Utasítás is követel, szükségessé teszik azt, hogy fokozott figyel
met szenteljünk arra a harmonikus együttmunkálkodásra, amelyet az
iskola tantestületének egésze van hivatva kifejteni a vonatkozó ren
delkezések értelmében. Sokkal inkább, mint valaha, szükségessé vá
lik, hogy a tantestület tagjai közös munkában, módszeres megbeszé
léseken, közös célok és feladatok iránti érdeklődésben egységbe
tömörüljenek és bizonyos kérdésben állást foglaljanak az egyöntetű
eljárás céljából.
Igen jó alkalom kínálkozik erre a minden irányú megbeszélésre
az ú. n. tantestületi értekezleteken. A tanítóköri körzeti gyűlések leg
feljebb évente egyszer tartatnak meg, és akkor is fél- vagy egy egész
napi időre korlátozódnak, úgy hogy érdemi eredményük tulajdon
képpen nagyon csekély (Ezt általánosságban nem lehet m ondani!
Szerk.); az egyházmegyei, kerületi és egyet, tanítói értekezletek meg
inkább csak összefoglaló jellegűek és így széles perspektiváiknál
fogva ezek sem alkalmasak arra, hogy a tanítóság igazi önképzése,
önfegyelmezése és önellenőrzése, valamint új módszerek elsajátítása
szempontjából figyelembe jöhessenek. A tantestületi házi értekezle
tek hiányt pótló szerepe tehát végtelenül fontos.
Már megijedünk, amikor egy újabb alakulatról, vagy kényszerű
munkaközösségről van szó ! De a gyakorlat rácáfol félelmünkre és
igazolja kicsinyhitűségünk és kételkedésünk alaptalanságát.
Mi bevezettük ezeket a tantestületi értekezleteket! Gyülekeze
tem három tanítója és a filiákból adódó újabb három tanerő már
egész szép kis kört ad. Ennél több tag talán már sok is volna ahhoz,
hogy intenzív munkát lehessen végezni. Megvolt az idegenkedés
nálunk is, különösen eleinte, mikor mindegyikünk pedagógiai kész
ségét, benső munkaerejét inkább magának valónak tartotta és egyéni
módszereinek esetleges ferdeségeit restelte munkatársai előtt felfedni,
vagy éppen kritika tárgyává tétetni azok előtt, akikkel egyébként a
legszivélyesebb kollégiális viszony kapcsolta össze. Kitűnt azonban
csakhamar, hogy ez az álszemérem csak kerékkötője lehet a ben
sőnkben szunnyadó munkakészség és munkaképesség kifejtésének.
Több szem többet lá t: meglátjuk egymás hibáit, de erejét is ; elsajá
títhatjuk egymás rendszerét és tanulhatunk egymástól, eszméket, gon
dolatokat, bírálatokat és megállapításokat nyerhetünk bizonyos dol
gok megítélése felől. Gondolatainkat aztán összegezve, megnyerjük
a tantestület állásfoglalását szak- és mindenféle aktuális kérdésekre
nézve. Értekezleteink eredményét jegyzőkönyvbe vesszük és ezt a
részletes jegyzőkönyvet egy-egy példányban felterjesztjük az illetékes
esperesi hivatalhoz és a tanfelügyelőséghez, akik esetleges megjegy
zéseikkel, biztatásaikkal és magasabb kritikájukkal ellenjegyzik mun
kálkodásunkat.
Minden hónap első napján összejön a tantestület az értekezlet
megtartására. Addigra összegyűjtődnek mindama fontos témák, egy
házi és világi hatóságoktól érkező leiratok, melyek szükségessé
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teszik a közös megbeszélést. Ennek a hivatalos résznek elintézése
után vagy mintatanítás, vagy az Evang. Népiskola, vagy Néptanítók
Lapja egy-egy cikkének a megbeszélése következik, a vonatkozó
hozzászólások jegyzőkönyvbevételével. Az értekezletek helye vagy
az iskolaszéki elnök irodája, vagy mintatanitás alkalmával az iskola
terem. Újabban a közös értekezletek színhelye váltakozik aszerint,
hogy melyik filián, vagy mely gyülekezeten van a sor. Ugyanott van
akkor mintatanítás, vagy mesedélután. A mesedélutánok nagyon
alkalmasak arra is, hogy az anyagyülekezetek és filiák gyermekeit
közelebbi kapcsolatba hozzák egymással; mert azt hiszem, monda
nom sem kell, hogy a mesedélutánok alkalmával az összes gyer
mekek úgy az anyagyülekezetből, mint a filiákból mind együtt vannak!
Amíg a kezdet nehézségeit át nem hidaltuk, megvoltak ben
nünk mindazok a félszegségek, amelyek a magára hagyott falusi
tanítókat, munkájuk elbírálásával érhető igaztalan kritikák, vagy meg
nem értések, esetleg félreértések nyomán támadóan érhetik. Ma sok
kal szabadabban mozgunk. Magunk mögött érezzük a megértő kol
légák támogató készségét, jóindulatú tanácsát és baráti szeretetét.
Nyert vele az iskola is, mert egy-egy értekezlet után szellemileg
frissen, új erővel és fokozott lelki rugékonysággal megyünk a tanter
münkbe. A gyermek, mint a legnagyobb pszihológus, észreveszi raj
tunk, hogy nem a szigorú tanító, hanem a lelki, testi és szellemi
fejlődést elősegítő jóbarát vezetgeti az élet göröngyös útján és igen
sok esetben maga segít bennünket azoknak a szellemi utaknak a
megkeresésében, amelyek lelke fogékonyságához közelebb vezetnek,
így lesznek áldássá számunkra és az iskola számára a tantestületi
helyi értekezletek! Melegen ajánljuk kartársainknak ezeknek a be
vezetését.
Egyházaskozár.
_________
Fuchs János.

A család és iskola.
Kulturelőadásra írta és előadta: Szalkay I. Károly.
Előadásomat inkább nevezhetném Szülői értekezletnek, mert
azok a gondolatok és érvek, amelyeket itt továbbítani óhajtok, fontos
kapcsolatok a család és az iskola között. Ezek — különösen a mos
tani nehéz kenyérkérdéses időkben — senki előtt sem lehetnek
közömbösek.
Az iskola és a család egy láncszemen függnek, amelyből ha
az egyik kiesik, széthullhat az egész, mely, ha nem törekszik egymás
támogatására, míképen várhatja majd a család, hogy gyermeke meg
állhasson az élet viharában és miképen örülhet az iskola, ha egyoldalúlag nevelt, iskolából más iskolába, vagy talán egyszerre az
életbelépő emberkében nem láthatja fáradságának büszkeségeit ?
Az iskola a család, a szülő helyettese. Tovább fejlesztője az
ott elhintett mag növekedésének, irányítója a szülői nevelésnek s a
gyermek rejtelmes szívének, növekvő agyának kiművelője, kiterme
lője. S amit az iskola tesz, rommádöntheti a család, megfojhatja a
szívet, az értelmiséget, a szülői nemtörődömség és viszont virágos
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fává növekedhetik, ha az ellenkezője áll fenn. Mert bebizonyosodott
tény az, hogy e kettő együttműködése kihat a gyermeken keresztül
a község, a társadalom, az egyház, a haza életére. Ha az alap in
gatag, egyoldalú, miképen lehet arra jövőt építeni ? Sok apró tényező
az, aminek közösnek kell lenni, folytatólagosnak, kiegészítőnek, hogy
a folyamat teljes legyen és meg ne szakadjon, hogy ami az isko
lában épül, az más kezek által le ne romboltassék ! Isteni és emberi
felelősség nyugszik az iskolán, a családon s ha egy közösségnek,
egyháznak, nemzetnek romlott közügyi levegője van, ott visszavezetőleg az o k : „apák vétkei a fiaikon“ erkölcsi mondásban keresendő.
Hogy ez be ne következzék, már itt lenn a zsenge korban kell együtt
haladni a családnak az iskolával és viszont az iskolának a családdal.
Ez elérhető, ha a szülő gyakran érintkezik az iskolával, érdeklődik,
hogy hol, milyen irányban van tennivalója gyermeke nevelésénél.
Felvilágosítással szolgál, ha baj, betegség van a családnál, hogy
az oktató azok betudásával irányítsa egyénenkinti munkáját, ahol
szükséges, kevesebbet követeljen, vagy gyenge szeműekre vi
gyázzon síb. Számos eset léphet fel a családban, ami befolyással
lehet a gyermek lelküietére, idejére, ami korlátozhatja tanulásában.
Érdeklődés és közlés folyamatának kell fennállni az iskola és a
szülő között.
Három főirányt kell iskolának, szülőnek szem előtt tartani az
együttnevelés szempontjából: egyéni, vallásos és hazafias szempon
tokat. Egyiknek sem szabad kimaradni az érdeklődés köréből. Az
iskola mind a hármat — különösen az újabb időkben — igen fogé
konyan és együtt fejleszti s e három irányhoz akarok igen T. Hall
gatóim elé néhány fontosabb megfigyelendőt adni.
Az egyéni nevelésben a másik kettőnek bennfoglalva kell élni.
Mert nem nevelhet az iskola, a család, csak törekvő, szófogadó,
igazmondó, jószívű, bátor, munkás és takarékos gyermekeket; bár
melyek az egyéni nevelés főelvei, párosulni kell ezekkel a haza
fiasság, a vallásosság szép erényeinek is.
Mit segíthet az egyéni nevelésnél az iskolának a család ? Sokat.
Rengeteget! De sokat ronthat is 1 Ezt elkerülendő, tartsuk szem előtt a
legszükségesebbeket: Az iskola, az eléje kerülő kicsi gyermeket szere
tettel fogadja és küldi is el napról-napra otthonába. Tegye a szülő
is e z t! Küldje el szeretettel, — fogadja vissza érdeklődő kedvesség
gel. Igaz, hogy soha oly nagy harc nem folyt a kenyérért, mint nap
jainkban, amikor a családfők minden gondja erre összpontosul, ez
által idegessé lesz a környezet, nem jut idő a szeretetre, Nem sza
bad a gyermekkel éreztetni túlságosan ezeket a gondokat, mert a
gyermek legtöbbször nem is érti meg ezt és csak azokat a kemény
hangokat érti meg, melyek ezekből a létharcokból fakadnak pl. hogy
„már megint itthon vagy?“ Csak azt érzi a gyermek, hogy rosszkor
jött haza s megszakad az a folyamat, amit az iskolában érzett. Azt
várja a gyermek, hogy szeretettel megkérdezik: mit csináltál, mi újat
hallottál, tanultál ? . . . E helyett a hangos kenyérharc kifakadásaiban
van talán sokszor része s talán mihamar hallja a továbbító szót:
„örülök, ha már mégy, legalább nyugtom van itth o n ...“ — így kül
dik vissza az iskolába. Legyen önuralma a családfőnek akkor, ha
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gyermekét látja hazamenni és vegye elő a szívét, kérdezzen, ha
csak pár szóval is a gyermeke munkájáról, csak egy pillanatra is
térjen ki tárgyaira : mit írtál, mit feleltél ? Dicsérje meg és ne szidja
le, mosolyogjon vele, ha annak van helye, nézze meg füzetét, irkáit,
győződjön meg gyermeke állításairól, öröméről, panaszáról. Ha segít
feladatában, leckefelmondásában, szoktassa önállóságra, ne diktálja
neki az eredményt, az iskola irányítását ne gátolja meg egyéni cse
lekvéseivel, hagyja helyben gyermeke okoskodásait, ne kiáltson rá
durván, ha egyszerre nem tud kész feleletet adni. Szoktassa és foly
tassa az iskola rendjét, hogy gyermeke önállóan öltözködjék, nézzen
utána tisztálkodásának, hogy ezeket is lassan maga végezze el. Is
kolaszereit, hiányait nézze át és ne küldje úgy a gyermekét el, ha
nincs radírja, vagy ceruzája, hogy „papádnak nincs pénze, vegyen
az iskola, ha akarja, hogy leckéd meglegyen“ (ilyen fordult elő elég
szer), ugyanakkor mulatságra, vagy másra jutott. Szoktassa az igaz
mondásra, ne törődjék bele, ha gyermeke valakire rosszat mond,
rögtön intse, hogy hátha te is ludas voltál abban a dologban, mert
az ilyen intés meggyökeredzik benne és igaztalant többé nem mer
mondani. Igen gyakran fordul elő, hogy nem az iskolának, hanem
a gyermeknek adnak igazat, helytelen ez, mert lehet, hogy az iskola
tévedett, ami igen ritka — de mielőtt ítéletet, helybenhagyást tenne
a szülő, jöjjön el és érdeklődjék, győződjék meg, hogy a felmerül
tek helyes meglátása után az ítélkezés egyenes irányban folytatódjék.
Az iskola munkásságra, önálló tevékenységre szoktat. Ez irány
ban főkötelessége a szülőnek, hogy jelölje ki gyermekének otthoni
foglalkozási idejét, de ugyanakkor játszási, szórakozási idejét is, erre
is feltétlen szüksége van. Sőt odáig menni e téren, hogy a,gyermek
önmaga ossza be idejét. Túlzást semmiben ne alkalmazzunk így állan
dósul a kedvvel való munkálkodás, idejének hasznos felhasználása.
Gyakran előfordul, hogy szülőktől, ismerősöktől ajándékot vagy
éppen pénzt kap. Kérdezze meg a szülő, mit fogsz vele csinálni,
mit tanultál erről az iskolában, mit látsz szüléidnél ? Ne engedjen
szabad folyást akaratának, hogy egyszerre elköltse a kapott pénzt,
terelje a takarékosság felé gondolatait, hogy milyen jó lesz, ha hol
nap, ha később is tudsz valamit venni, ne csak a mára, hanem a
holnapra is gondoljon.
Ápolni kell a jószívűséget, a nemes tettek iránti fogékonyságot,
mert ez is benn rejlik a szívben, csak ki kell hozni, nevelni onnan.
Néha figyelje a szülő, hogyan viselkedik pajtásával, testvérével
szemben, rá kell szoktatni, hogy adjon a magáéból s ha csak ő
kapott, el se fogadja, míg testvérkéjének is nem jutott, nehogy az
önzés legyen úrrá benne. Vigyázni kell a családnak az intő és feddő
cselekedetekre. Nem ütni kell a gyermeket, különösen a fején és
hátán tettlegesség ne történjen és a feddés kikérdezés vagy okos
elbírálás nélkül végbe ne menjen, mert a gyermek érzékeny és nem
tudja sokszor miért kapott ki. nem tudja a rosszat a jótól elválasz
tani, ha panaszát ki nem vizsgálták : mondja : „úgyis kikapok, ha
nem is én tettem“. Egyenlő mértékkel kell m érni!
Elhamarkodott megjegyzések, trágár szavak, kétértelmű élcek
ne hangozzanak a gyermek jelenlétében, mert az fogékonyabb a rossz
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meghallgatására, mint a jóra, egyénisége rovására megy minden,
mert megmarad nála s leginkább úrrá lesz benne az, amit a szülők
től hall. Több példa volt erre az iskolában, egyébként is minden
tapasztalatomat onnan merítve írom ezeket.
Törődni kell a gyermek leikével, áldozatos törődéssel, még a
legverejtékesebb munkák közepette is, hogy válhasson egyenes jel
lemmé, szívvé és jósággá az Istennek e nagy ajándéka.
De az egyéni erények kifejlesztésével egyvonalban istápolni kell a
vallás-erkölcs nélkülözhetetlen kincseit is. Mindennek alapja a tiszta er
kölcs — mondja a költő — s a vallástan szép példáit, melyeket az iskola
annyiszor a gyermek lelke elé tár — éreztetni kell otthoni életében
is. Megkérdezni időnként s amikor csak alkalom van rá, hogy me
lyik történetből, milyen tanulságot vontál le. melyik bibliai alakhoz
szeretnéd magad hasonlítani ? Aztán el kell énekeltetni velük otthon,
a családfők vezetésével a tanult egyházi énekeket, imádságokat fel
mondatni, mert sokszor szeretne a gyermek otthon énekelni — mond
ják —, de vagy leintik őket vagy nem adnak rá alkalmat. Meg kell
szerettetni a templombajárást, nem azzal leinteni, hogy most boltba
kell menned vagy fúj a szél és esik az eső — maradj itthon —,
azt sem mondani, hogy megbüntet a tiszt, úr vagy tanító úr, azért
menj templomba. Amikor úgy ősszel vagy nyárra beszüntetjük az
ellenőrző templombajárást, mindig az a búcsúzó szó „gyermekek,
ezután a vigyázó nem mondja meg, hogy ki nem volt templomban“,
de hozzon el mindenkit a szíve, amikor csak teheti. Ezt kell a szülő
nek is folytatni, hogy ne a parancsszó, hanem a szív sugallata irá
nyítsa a vallási érzületet.
Igen fontos, hogy a haza iránti érzéseket az iskola után a
család tartsa ébren. A szűkös és nehéz életviszonyokat mindenkor
a haza csonka állapotából fakadónak kell tekinteni s hogy fel
fog támadni a haza és újra egész lesz, ha derék, szorgalmas tanuló
fiai és leányai lesznek s nem csavargó, munkát kerülő, hanem tö
rekvő, munkát becsülő tagokból fog állni. Nemzetünk nagyjait példa
ként kell odaállítani eléjük, hogy a bátorság, a hazafiság, a magyar
katona hősiessége lebegjen szemeik előtt. Büszkévé kell tenni őket
apáink tetteire, apró történelek elbeszéléseiben, mesékben, rokonok,
ismerősök tetteinek elmondásában. Meg kell szerettetni a magyar
földet a termés áldásaiban, a mezők virágaiban, a hegy völgy gyö
nyörűségeiben, hogy ezt mind a magyar föld adja, a magyar vér öntözte.
Kerülje a szülő a lemondó, lekicsinylő szavakat, melyeket nem
zetünk gazdasági, kereskedelmi, ipari termékeiről, vásárlások kapcsán
majd mindennap hall a gyermek családja körében. Ki kell emelni a
magyar árút, a magyar cikkek jóságát, hogy benne már most meg
gyökerezzék a magyar jobbsors megteremtése, azzal, hogy magyar
termékeket vásároljunk. Ha régi nagyjaink mellett a jelen idők kiváló
embereiről esik szó, a lelkesedést fokozni kell szívében, mit az iskola
ez irányban is ébren tart, kapcsol, felemlít, hogy magyar voltát büsz
keséggel érezhesse. Nemzeti ünnepek alkalmával ne sajnálja a
szülő azt a pár fillért, amelyen fia, leánya nemzeti színű kokárdát
tűzhet a mellére, mert a haza szeretete sokszor ilyen kicsinységeken
épül fel legszebben.
magva»
t u m m a w o , akaoéma

iramai»
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Mindenben legyen segítségére tanuló gyermekének a szülő. Óvja
a rossz társaságtól, de jó pajtást feltétlen szerezzen neki, nehogy
félszeggé, húzódozóvá, kedvetlenné váljék gyermeke, sőt ezirányban
kell, hogy néha pajtáskodóvá váljék maga a szülő is, hogy necsak
a zord apát, a fenyítő kezet lássa, hanem megértő, játszó, türelmes
atyai szívet is érezhessen szülőjében, akik előtt nyíltan bevallhassa
még hibáit is és ne féljen, ne meneküljön bajával esetleg rossz ta
nácsadók közé. Bizalmasává kell szegődnie, hogy jövő, felnőtt éle
tében is bizalommal lehessen jó és balsorsban azokhoz, kiktől éle
tet kapott.
Ha a most elmondottak nemcsak száraz tényeknek látszottak,
hanem megszívlelendő, követni való cselekményekké érlelődnek:
bizalommal folytathatja nehéz, verejtékes erőfeszítő munkáját az is
kola, de nyugodtan hajthatja fejét mindennapi nyugovóra a családfő
is, mert elmondhatja lelkiismeretével : „Itt vannak, Uram, mind, aki
ket nekem adtál és reám bíztál, nem veszett el közülök egy sem.“
Mert nem is veszhet el az a nagy kincs, a gyermek, akire ilyen
gonddal vigyáznak és meg is tehető ez, hiszen sem pénzbe, sem
különös áldozatokba nem kerül, csak a felelősségérzet hűséges szor
galmazásába.
. . . És jöhet vihar, jöhet szenvedés, nélkülözés, az ilyen gyer
mek meg fogja találni helyét a magyar nap alatt is, egykönnyen nem
siklik ki lába alól a talaj és lesz családjának büszkesége, egyházá
nak őrizője, a társadalomnak gerinces tagja s hazájának felvértezett
katonája!
Adja Isten, hogy így legyen !
Szentgotthárd.
_________

Az új népiskolai tanterv decennáriumára.
Születésekor forradalmat idézett elő a népiskola életében, annak
régi épületét lerombolta, de a romok helyén, a füstölgő gerendák
közt lassan kibontakozott az új épület alapja, kiemelkedtek falai, s
ma már betetőzve áll előttünk a díszes palota világos termeivel, élet
ritmust lüktető tempójával, a szeretetet sugárzó szellemével, szabad
ságérzetet adó melegével. Az új eszméket sok karfárs nehezen asszi
milálta, mások félreértették az újításokat és végletekbe csaptak át.
de a legtöbb kartárs annyit vett át a reformokból, amennyit asszi
milálni tudott. Ma már túl vagyunk a nehézségeken, s a kezünkre
bízott gyermeksereg már élvezi az új szellem áldásait. Az eredmé
nyeket pedig 10—20 év múlva láthatjuk meg.
Határkőhöz értünk. Visszatekintésünk a megelégedettség érzetét
váltja ki belőlünk, mert a vállalkozásunk nem végződött kudarccal,
sőt a megújhodásnak jelentékeny eredményéhez vezetett. De megállhatunk-e ennél a megállapításnál ? Megelégedhetünk-e az elért
eredménnyel ? A megállás visszaesést jelentene. Át kell tehát lépni
a megadott korlátokat, s a megindított reformmunka tanulságaiból új
lehetőségeket kell kiformálnunk, s a fejlődés erőit működtetve fokozni
kell a tanítási és nevelési eljárások eredményeit.
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Az iskolakörzeti felügyelők számára kiadott Utasítás kötelezővé
teszi a vázlatkészítést, aminek legfőbb célja a tanításra való komoly
előkészület. Sokkal mélyebb jelentősége van ennek az intézkedés
nek, semmint gondolnók, de egyúttal egy számottevő hiánya sem
tagadható el.
Vegyük sorra a dolgokat! A vázlatkészítés nemcsak a tárgyi és
módszertani biztonságot adja meg a tanítónak, hanem nagy nevelő
és lélekformáló ereje is van, ami magában abban a tényben rejlik,
hogy a tanító naponta több-kevesebb időn át foglalkozik iskolájával,
gyermekeivel. A rágondolásnak, meditációnak szuggesztiv ereje van.
Aki ezt a megállapítást nem ismeri el, vagy kételkedve fogadja, nem
is tudja fölfedezni eredményeit. Pedig az éles megfigyelő észreve
hette, hogy rendkívüli teljesítmény, szereplés csak akkor sikerül, ha
arra kellőképpen előkészülünk, már napokkal előbb foglalkozunk
vele, minden részletét előre kiterveljük, átgondoljuk. így kell előké
szülnünk mindennapi munkánkra is, hiszen a tanítás elég fontos
„szereplés“, A gondolat szuggesztiv ereje elvégzi bennünk a meg
felelő munkát.
A vázlatkészítéssel járó hiány ezzel összefügg, amennyiben az
a nevelési és fegyelmezési eljárásunkra vonatkozik, s az Utasítás
errevonatkozólag nem tesz ilyen formában említést. (Az ilyen formán
van a hangsúly.) A fegyelmezésről ugyan nem lehet vázlatot készí
teni, de annál intenzivebbnek kell lennie meditációnknak, s annak
kétféle szempont szerint kell történnie. A tanító és a gyermek szem
pontjából. Az első legyen önvizsgálat, mely kb. a következő meg
figyelésekre terjedjen : Milyen lelki diszpozícióval lép be a tanító az
iskolába (lásd Utasítást is), van-e elég türelme, tudja-e figyelmét
munkájára koncentrálni, nem tekinti-e tehernek a tanítói, nevelői
hivatást, szereti-e a gyermekeket, s lelkét szívesen átadja-e a gyer
mekeknek? Ha ezeket a szempontokat pillanat alatt áttekintette,
fogadja meg csendes monológjában, hogy ma leküzd minden gyen
geséget magában és szent elhatározással lép a gyermekek elé. Türel
mes lesz, kitartó a munkában és teljes odaadással munkálkodik
abban a körben, amelybe őt hivatása állította.
Ezt követi a gyermekekről tartott meditációja. Ilyenkor magunk
elé képzeljük iskolánkat, a kedves gyermekarcokat, mosolygó tekin
tetüket, tanulnivágyó készségüket, azt a szeretetteljes ragaszkodást,
amellyel tanítójukon csüngnek, egy ideális iskolai hangulatot. Meg
győződéssel gondolunk arra, hogy ma gyermekeink szelídek, figyel
mesek, nyugodtak lesznek s a velük való bánásmód örömünkre fog
szolgálni. Fontos eközben részünkről az erős, intenzív koncentráció.
A kívánt hatás már az első napon érezhető lesz s ez mindinkább
erősödik. Kellemesen lepődünk majd meg gyermekeink nyugodtsá
gán, figyelmén, viselkedésén. Saját lelki diszpozíciónk rugalmassá
gán és napi munkánk eredményén.
Fenti elvet a tanítás menete alatt is szem előtt kell tartanunk.
Mindjárt munkánk kezdetén így szólunk gyermekeinkhez : Na fiaim,
ma igen jók lesztek, figyeltek, okosan feleltek, csendesen ültök
helyeteken s általában igen rendesek lesztek, hogy megdicsérhesse
lek titeket. Beszédünkbe kellő hangsúlyt is helyezzünk, mert a hang-
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súly sokszor fontosabb, mint a szöveg, amit mondunk. Meg is igértetjük a gyermekekkel, hogy engedelmeskedni fognak. Ezt ők szíve
sen megígérik s egy-egy félóráig figyelemmel, meghatottsággal hall
gatják tanításunkat. Mindenesetre jobb módszer ez a dresszuránál,
melyben a lélek felszabadul és örömmel tölt el mindenkit, gyerme
ket és tanítót egyaránt. Ha idővel meglazul a figyelem, új formában,
újra szólunk a tanulókhoz : Akartok-e örömet okozni a tanítóbácsi
nak ? (Hogyne akarnának ?) No akkor még egy keveset legyetek
csendesen, még valami fontosat tanulunk m o st!
Tanításunk végefelé már sokat mozognak a gyerekek, az utolsó
5 perc szinte elvész számunkra. Ilyenkor karban mondatunk el vala
mit vagy énekeltetünk. Fontos, hogy mindenki foglalkoztatva legyen.
De a csendes elmélyedés megtanulása céljából mondjuk nekik:
Gondoljatok most édesanyátokra, ő is sokszor gondol otthon rátok.
Be is hunyhatják szemüket és így képzeljék maguk elé a jó mamát.
El is mondatjuk egyikkel, másikkal mit gondolt róla ?
Pár gondolatot vetettem papírra csupán, Kartársaim talán jól
felhasználhatják azokat, most az új tanterv 10 éves évfordulóján.
_________
Kertai János.

Félévtizedes tanítói működésem alatt
szerzett tapasztalataimból.
Irta : Halmai Olivér kántortanító.
Nekünk, evangélikus tanítóknak, ha nemcsak állani, hanem
haladni is akarunk e földi téren, pályán, látnunk kell világos sze
m ekkel. . . s a leghatározottabban el kell vetnünk a rosszat. Viszont
keresnünk kell a legfőbb jót, a mennyei Atyát, kitől származik min
den jó és tökéletes ajándék, az isteni kegyelem. Ennek folytán sze
mélyiségekké válhatunk mi, tanítók. Ez a tény pedig tudvalevőleg
az evang. elemi népiskolai tanítónak elengedhetetlen kelléke. Ez is
koláztatásunk alapja, melyre nyugodtan épít egyházunk. — Ez volt
az első élettapasztalatom pályámon. — S ez volt az a tapasztalat,
melyet a fentebb vázolt röppályán beleirányítok az út közepébe. Ezen
a pályán mindnyájan futunk, mint bolygók a napjuk körül. Napunk
az, ki megvilágítja előttünk az útat, hogy amikor félrekanyarodunk,
újra visszatérhessünk az egyenesbe.
Mindnyájunkkal megtörtént már az ilyen letérés, ballépés. De
azt hiszem, hogy jelenleg benne vagyunk az egyenesben. Kartár
saim ! Ezen is haladjunk tovább! Miért? Mert ez elsősorban köte
lességünk. Másodszor pedig követeléssel állunk szemben e téren az
iskola, az egyház, a felsőbbség, mégpedig az egyházi és világi felsőbbség részéről egyaránt, valamint a társadalom részéről is.
A magam tapasztalatait, már az eddigi működésem folyamán
szerzetteket, a fenti röppályán, az életben szereztem. Ezek egyrésze
élettapasztalat, más része pedig különleges, tanítói tapasztalatok cí
mén foglalható össze.
Élettapasztalataim közül egy-kettőt kívánok felidézni — azok
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működő tanítókra nézve fontosak, tanulságosak, már előadásom tár
gyánál, címénél fogva is.
Már kis diákkoromban is igen szívesen foglalkoztam a földrajz
zal. De legjobban tetszett volna az nekem, ha ezeken az órákon
utazhattam volna. Hová ? Akárhová 1 Csak valamilyen ismeretlen táj
lett volna az. Például a Nagy Magyar Alföld végtelen pusztasága, a
Bácska búzatengere, a Felvidék erdei stb.
Egy nagyobb utazást azonban, mégis volt szerencsém .tenni.
1932-ben Olaszországban voltam. Érdekesek voltak ugyan ÉszakOlaszország fellegeket kavaró, bolygató hegyóriásai s az őket össze
kötő viaduktjai s az a 100-nál több alagút, melyeken vonatunk át
haladt. Hiába, szép az Olaszország olasz szemnek, Firenze, Róma
és Velence. Rám, bár igen élénk hatást gyakorolt a városok gyön
gyének nevezett Venezia pazar palotáival, templomaival, vízi-útjaival
s tengerével, — mondom, rám — mindezek ellenére nem tudott úgy
hatni, mint az a csendes kis magyar falu, melynek egyik szerény
lakába a honvágytól égetve, biztonságot, nyugalmat találva betértem
az igen hosszúnak tetsző út után. — Itália nekem csak Itália volt.
Hungária, Magyarország viszont a hazám. S mindig a hazám. Nem
mondhatom tehát, hogy az országra nézve káros, ha valaki elhagyja
hazáját ily röpke ideig. Minden érző, hazafias lélekre csak előnyös
befolyással van az ily távoliét. A tapasztaltakon kívül jut a léleknek,
hazafias érzelmünk pedig hihetetlen módon fokozódik, különösen a
hazához való ragaszkodás érzelme. A viszontlátás pillanata olyanná
teszi a távol-jártakat, mint amilyenné Petőfit tette az a pillanat, me
lyet élénken fest a vers :
„S a kis szobába toppanék,
Repült felém anyám.
S én csüggtem ajkán szótlanul,
Mint a gyümölcs a fán.“
Aki ilyen utazáson részt vesz, az majd igazán meglátja s még
jobban megérzi, hogy mi neki ez a haza. Megérzi, hogy ez az igazi
otthona, ez mindene.
Jó húsz évvel ezelőtt is kisebb-nagyobb tanító-csoportok hagy
ták el e hont. Harcoltak, véreztek az idegenben. Foglyokként hur
colták őket: gyárakba, bányákba, fogolytelepekie. Nem 100 vagy 300
km-nyire hazájuktól, hanem 1.000 és 10.000 km-nyire. S nem egy
hétig, hanem 20—30 hónapig, 7—10 évig nem látták hazájukat. A
feleség enyhítő, vigasztaló szaváért hiába vágyódott a harcos, a gőgicsélő gyermekét nem hallhatta. A haza varázslatos pompáját hiába
képzelte maga elé ; az nem volt valóság.
Mily naiv az én tapasztalatom az övékével szemben. Mily cse
kélységnek tűnik fel imént is nyilvánított érzésem kedves kartársaim
előtt is az évekig tartó pokolból való kiszabadulás után megnyilvá
nult, egeket ostromló honszeretettel, honszerelemmel szemben. Ért
hető is. Ezért kötelességünk nekünk, fiataloknak, hogy ezekben a
sok-sok tapasztalattal rendelkező, hazáért élő-haló kartársakban fel
ismerjük és tiszteljük egyben az ő személyükben az igazi hazafit.
Ők nekünk drága példaképeink. — Ez egy közvetve szerzett, lelkileg
átélt tapasztalatom volt.
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Most azonban szólni kívánok az iskolában szerzett tapaszta
lataimról.
Ha virágos kertnek veszem az iskolát, akkor előre kell bocsájtanom, hogy teljesen azok szerint az elvek, utasítások s gyakorlati
készségek szerint gondoztam a reámbízottakat, melyeket annak idején
az u. n. főkertésztől, illetve a gyakorló iskolai vezetőtől elsajátítottam,
láttam s közben elvégezni is próbáltam.
Az első évi tapasztalatom az volt, hogy csakis szívós, kitartó
munkával lehetek olyan tanító, mint amilyenné magamat hivatalom
elfoglalása idején képezni terveztem.
S ennek a szívós munkának évről-évre kellett fokozódnia. Most
pedig az első öt év letelte után úgy látom, hogy még igen távol
állok az elérni óhajtottaktól.
Nehézségeim voltak nekem is. S lesznek, a jövőben is. Azokat
leküzdenünk 100%-ig nem áll módunkban. Érthető. Hiszen mindig
más és más apróságok kerülnek iskolánkba. A hivatalos rendeletek
meg újabb és újabb feladatok elé állítanak bennünket.
Hogy mindenképen jó munkát végezhessek, azért nemcsak a
tárgyi tudást tartom fontosnak, hanem a bánásmódokat is. Fontos a
néppel való érintkezés e téren. Egy-egy hétköznapi, vagy ünnepies
családi összejövetel, vagy népünnepély, ezer és ezer új fogalmat,
szemléletet, stb.-t juttatott szerény szellemi tárházamba. Ezeket
azután az iskola, illetve a tanítványaim bőségesen kamatoztatták,
így jutottam azután olyan fogásokhoz, melyek számunkra nélkülöz
hetetlenek, melyekkel mi megkönnyítjük ,s megfűszerezzük munkán
kat. Persze ehhez nagy odaadás kell. Úgy is tettem, hogy minden
ben mindenkor iskolámat helyeztem előtérbe.
Szívesen elbeszélgettem a szülőkkel akár az utcán, akár ottho
nukban. E közben gondom volt arra, hogy kellő figyelemmel kísér
jem a szülők s a gyermek beszédbeli érintkezését. Ez fontos volt
részemről bánásmódom szempontjából s egyben munkám megkönynyítése céljából.
Szemléltem a falu külsejét, házait, utcáit, határát, de figyeltem
a lakosság lelki világát is, mely csodálatosan magyaros vonásokat
m utat; jó és rossz tulajdonságait egyaránt mérlegelvén. A végtelen
türelem, a világszerte ismert vendégszeretet s a falu értelmiségét
csaknem fölöző óvatosság egy-egy glóriaként jelent meg lelki sze
meim előtt, amikor valami kedélyesebb, vagy komolyabb beszélgetés
után újra magam elé képzeltem az én magyarjaimat.
Észrevettem, hogy a magyar ember hálás, hogy a tanítója
lelkiismeretesen végzi el munkáját, a gyermekkel való foglalkozásért.
Örül, ha a gyermek tehetségéhez mérten a tanító lelkiismeretessége
folytán megfelelő eredményt láthat az iskolai ünnepélyen. Itt említem
meg, hogy én a magam évzáró vizsgálatát, mivel ünnepélynek tekin
tem, oly műsorral látom el, illetve oly műsor szerint bonyolítom le,
hogy lehetőleg minden gyermek szóhoz juthasson.
Jó eredményt ezután főképen úgy érhetünk el, ha az új tanterv
szelleméhez harmonikusan neveljük és oktatjuk a gyermekeket. Tehát
ha azon fáradozunk, hogy egész embert neveljünk belőle. Itt ki
kellene térnem módszeremre. Ezt azonban feleslegesnek tartom,
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mivel azt úgyis ismertettem már az Evangélikus Népiskola c. folyó
iratunkban. Annyit azonban mégis kell mondanom, hogy pl. az olva
sási órák alatt nem ér rá a lelkiismeretes tanító újságolvasásra, vagy
rémregény olvasására! A lelkiismeretes tanító iskolájában nem kerülhet
sor levélírásra pl. a számtanórák idején, amikor esetleg kevésbbé
törekvő tanító bőségesen ellátja feladatokkal a tudásvágyat szomjazó,
de talán már addigra is eltikkadt nyájacskát, hogy azután azokat
elfoglaltsága ideje alatt megoldják. Nem, ez nem lehetséges ! S lám,
éppen a napokban hallottam egy olyan tanítóról, ki tanító, iskolai
munkája közepette tanulni-valót adott fel tanítványainak, hogy ő is
elkészülhessen főiskolai magántanulmányaival. Az ilyen tanító nem
lelkiismeretes, de nem is lehet jó tanító. Külsőleg harmóniát mutat
e gyarlón felvázolt Úr, de lényegileg egy bosszantó diszharmóniát
látunk benne mi, tanítók. Ez egy közvetve szerzett iskolai tapasz
talat. Egyébként nekem az a felfogásom, ha már magasabbfokű
tanulmányokról van szó, hogy igen szép és dicséretes dolog, ha
valaki rászánja magát a felső fokú önművelődésre. De mindenki ide
jében határozza el magát az ily tanulmányokra! Például akkor,
amikor néhány évi munkálkodás után iskolai munkája terén elemé
ben van az a tanerő.
Az ügybuzgó fiatal tanító igyekszik tapasztalatait, mint már
mondtam, kamatoztatni. De csak helyes, módszeres munkával teheti
ezt. Erre vonatkozólag hallottam a Soproni Evangélikus Tanítóképző
Intézetünk nagyrabecsült Igazgatójától azt a kijelentést, hogy lehet
módszeresen óráról-órára tanítani, de persze nem apró részletekre
tagozva, hanem nagyjából, azaz jó ha meglátszik az illető tanítási
egységen a fokozatos haladás stb. — A módszeres eljárások veleje
a személyes példaadás. Ez nevelésünk főtényezője, mivel a gyermek
ideálként állítja maga elé tanítóját. Ki helyesen cselekszik az után
zási ösztön hatása alatt álló gyermeksereg előtt, az helyes szoká
sokat s idővel jó természetet plántál át a kicsinyekbe.
Előkészületem idején mindig segítségemre voltak vezérkönyveim,
említett megfigyeléseim, séták, kirándulások, idegen nyelven megjelent
pedagógiai művek stb. — Mégis csak azon voltam, hogy lehetőleg
mindent csak a maga határáig folytassak, mert bizony nekünk, taní
tóknak drága kincsünk a jó egészségünk. — Kirándulásaim idején
mindig volt a zsebemben egy-két tiszta papírlap. Ezek a lapok azután,
mikor hazatértem, persze telerajzolva néhány tipikus rajzzal, belekerültek
rajzgyűjteményembe. Tanítványaim is — többek között szívesen fog
lalkoznak a rajzolással. Sok, sok rajzukat gyűjtöttem már egybe.
Rajzbeli öntevékenységükről az egyik kerületi gyűlésünkön már
tartottam előadást.
Mielőtt azonban befejezem értekezésemet, megemlítek egyet
azok közül az élményeim közül, melyet mások iskolájában., ill. egyik
kartársam iskolájának meglátogatása közben szereztem. Ötéves ta
nítói munkálkodásom folyamán sikerült pl. kétszer meglátogatnom a
györkönyi iskolát. Az egyik barátom éppen számolást és mérést ta
nított. Feltűnően jó eredmény felmutatása után rögtön szóba került
számtan-tanítási módszere. (Elm.) Eközben kb. a következőképpen
nyilatkozott affelől, hogy ő milyen fokozatok szerint halad tovább az
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anyagban: — Először is 100-ig úgy ismételjük az anyagot, hogy
minden gyermek minden fejbeli művelettel tisztában legyen s el is
tudja végezni. Csak ezután megyek 200-ig. E számkörben, — miként
a 100-as körben is tettem, — először a fejbeli számolást gyakorol
tatom s utána jönnek az írásbeli műveletek s í. t. — Ezt azonban
jól jegyezd meg — mondta az én barátom —, addig egyetlen egy
művelettől sem haladunk tovább, míg meg nem érti s meg nem oldja
azt minden tanítványom. — Ha jónak látják, igen t. kartársaim, ezt
a munkarendet a III. osztályos számolási anyagban, akkor tessék a
felsoroltak szerint a dologgal megpróbálkozni. Én is megpróbáltam
már ezt a beosztást s mondhatom, hogy eléggé bevált. Más kartár
sak osztályait is volt szerencsém ugyanakkor meglátogatnom. Itt a
fegyelem, amott a magyar nyelv, ill. beszéd, emitt meg a vallásta
nítás terén szereztem kedves benyomásokat, értékes tapasztalatokat.
Györkönyön ezzel egyidejűleg megismertem s beismertem, hogy a
kisebbségi iskola tanítója igen-igen nehéz, de lelkiismeretességgel
becsületes munkát végez, ill. végezhet.
Csak így gyéren, pár mondatban összesűrítve foglaltam össze
mondanivalóimat. Tettem ezt főleg azért, hogy fiatal kollegáimnak
esetleges támpontokkal szolgálhassak munkájuk javára. Őket első
sorban, de velük együtt mindegyik kartársamat arra kérem, hogy
a munkálkodás közepette legyünk elsősorban tanítók! Miért? Mert
ettől függ alapjában mindenünk : a magyar gyermek s Anyaszentegyházunk s velük együtt Nagymagyarország újraéledése.

Az iskolafelügyelői intézmény az evangélikus
tanítóság szemszögében.
Az 1935. évi VI. t.c. 14. §-ával, ill. az ennek alapján kiadott
utasítással a magyar össztanítóság régi törekvése, a szakfelügyelet
valósult meg. Mégis úgy tűnik, mintha az utasítást hűvös, sőt gyak
ran fagyos tekintetek fogadták volna.
Majdnem érthetetlen, hogy e tekintetek mögött mi lappang. Hát
nem ezt vágytuk és követeltük-e már évtizedek óta ? Vagy nem ilyen
formában vártuk talán ? (Nem. Szerk.) Vagy féltékenység szorong a
fagyos arcok mögött? Istenem, hát mindenki nem lehet iskolafel
ügyelő ! Vagy a magunk fajtájától, saját vérünktől félnének a hűvös
arcúak ? A pasáskodástól vagy mitől ?
Az evangélikus tanítóságnak nincs félnivalója, legfeljebb aggo
dalma némely tekintetben. Mélyen átérezzük a kultuszminiszter úr
nagyszerű intencióit s azért nagy lelkesedéssel üdvözöljük kiválóan
bölcs rendelkezését. Benne nemzetünk sorsa, jövője van lefektetve.
Belőle egy markáns vonásokkal megrajzolt, új ezredév kontúréi bon
takoznak ki. Levertségünkből, tespedésünkből új honfoglalásra indítja
el a nemzetet.
Őseink dicső kardját kiütötték kezünkből. Lefegyverezve, magá
val tehetetlenül áll e gúzsbakötött nemzet. Tanácstalanul révedez sze
münk a jövő homályába, mert bőszült vadak éhes szája tátong felénk
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körös-körül. Kiáltó reménytelenség zsibbasztja a nemzet életösztönét.
Míg legjobbjaink kiútakat keresnek ennyi bajból s bizakodnak még
új ezredévben, hisznek még e nép dicső nevében s csodákat remélnek
még e fajtól, addig a nemzet nagy zöme tespedő közönnyel alkuszik
meg sorsával. És bár a lázadó korszellem kifelé szüntelen panasszal
telíti a tömeg ajkát, befelé öntelt gőggel lépten-nyomon mondja:
— Sose volt még ilyen jó dolgom. Még a munkától elszokott
csavargó is ezt rikácsolja úton-útfélen.
A beteg korszellem individualizálja az életet, kiöli a sorsközös
ség tudatát a keblekből és megfagyasztja a szívekben az emberi
szent közösségek éltető hevét. Az idegen eszmeáramlatok beözönlése elbontással fenyegeti népünk egykor oly tündöklő családi, val
lási és nemzeti erényeit és önérzetét olyannyira, hogy e régen szivek
ben féltveőrzött kincseink már-már múzeális értékekké sűlyednek.
A tétlenség, munkakerülés, a kényelem imádása, a léhaság, a mohó
és gyors vagyonosodás vágya és az úrhatnámség, hódítja meg las
sanként a lelkeket. Az egyházért, hazáért és utódokért viaskodó
szent akarat vagy ősi kard nem kell már.
Ha arra hivatott vezetőink bűnös közömbösséggel, tétlenül néz
nék tovább a nemzetrothasztó folyamatot, nincs hatalom, mely meg
állíthatná fajunk és nemzetünk sírjába rohanó végzetét. A régi, fáradt
és beteg lelkű magyarok kezén elsorvadna így a nemzet élete.
De lám ! Most új korszak virrad e gyászfátyolba takart nem
zetre ! A feltámadáshoz, az új élethez új nemzedékre van szükség.
Ennek az új nemzedéknek új hittel, új reménnyel, új akarással,
tisztult lélekkel és lüktető erővel kell megírnia az új ezredév törté
netét s megalapítania az új hazát, a nagy hazát.
E nemzedéknek kitermelése, kinevelése a magyar tanítóságra
v á r! A legszebb és legszentebb feladat ez, ami itt magyarra várhat.
Ha hivatásunkat helyesen töltjük be s célunkat nem tévesztjük,
akkor az eljövendő új ezredévet a magyar tanítóság ajándékozta a
történelem számára, de ha kishitűen s hűtlenül sáfárkodunk, elveszt
jük a csatát. Akkor a nemzetek temetőjében megásott sírba is mi
hántoltuk el dicső, ezeréves múltúnkat.
A kultuszkormányzat bölcs rendelkezésében mi evangélikus
tanítók azt az egyedül helyes haditervet látjuk, mellyel az új élet, az
új jövendő, az új ezredév kiharcolható. Azért nem tekinthetjük kicsi
nyes szemszögből, de őszinte, lelkesült örömmel tapsolunk hozzá,
mint népoktatásügyünk hatalmas, korszaknyitó lépéséhez.
Az iskolafelügyelőkben mi a nemzetnevelés átfogó, összekötő
és egyetemesítő tényezőit látjuk. Úgy tekintjük őket, mint a hazát
bejáró, véres zászlót lobogtató toborzókat, akik az új honfoglalás
tajtékzó, heves csatájára hínak, serkentenek és biztatnak.
Talán fáj kissé, hogy közöttük egyházunk elenyészően kis
arányban nyert képviseletet. Jobban szerettük volna talán, ha min
den felekezeti iskola a saját felekezetéből kaphatta volna . felügye
lőit, mégis hisszük és reméljük, hogy hivatásuk teljes magaslatán
állva töltik be tisztüket s felülemelkednek a felekezetieskedés sor
bontó kicsinyeskedésein. Hisszük, hogy a megzendült csatariadóra
csak magyar tanító állhat a magyar mellé.
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E nemzetmentő, nagyfontosságú rendelkezésben meg kell lát
nunk a tanítói hivatás elsőrendű megbecsülését is. Ránkbízza, tőlünk
várja a honalapító, új nemzedékek kinevelését. Az eddig lebecsült,
figyelembe se vett néptanító munkájában most a jövő generáció lelki
ségének biztosítékát, sőt függvényét látják a hivatalos tényezők.
A mi egyházunk eddig is átérezte a tanítói hivatás fontos egy
ház- és nemzetépítő értékét. Most, hogy a nemzet életében a leg
illetékesebbek is komolyan számolnak ezen értékkel, büszkén lát
hatjuk ebben egyházunk diadalát. Annál komolyabban kell fontolóra
vennünk a reformkorszak felénk harsanó szavát, nehogy legkisebb
mulasztásunkkal is egy-egy darab nemzeti élet sorvadjon el.
Az idők szava mind dörgedelmesebben int súlyosodó, felelőssségteljes hivatásunkra. A régi iskolamestereket az idők árja elsodorta
s a tanító fokról-fokra a nemzet lelkének, szellemének művészi for
málójává válik. Nincs ennél szebb, magasztosabb és ideálisabb
hivatás. Ez az egy van, amivel nyomorúságunk közepette vigasz
talódhatunk. De mind nehezebbé, fontosabbá is válik tisztünk, mind
többet is kíván tőlünk a jövendő. Az evangélikus iskola a századok
dúló viharai közt is megállta helyét s mindig előbbre vitte, meg
védte a nemzet ügyét. Most is ott leszünk teljes szívvel és ügyszere
tettel az új ezerév előküzdelmeiben.
De van egy aggodalmunk is. Ha rátekint nagyszerű művére, a
miniszter úr is meglátja, hogy ott, az új honfoglalásra most csatára
hívott sorban egy bús csapat bandukol a lelkes gárdával. Kopott,
rongyos, gondterhelt, agyonzaklatott, elcsigázott csapat ez. Lelkes
tekintete kész volna a többivel újjongani, de már-már fogytán ereje.
Az értékegységektől, terményjavadalomtól agyonhajszolt kántortanítók
és levitatanítók csapata ez, akikre az élet fokozott, sokszor emberfeletti munkát ró, de megtagadja a jogos életfeltételeket tőlök. Ezek
a kora reggeltől késő estig megfizetetlen munkában robotolnak. Nincs
szünetjük, nincs vasárnapjuk.. Mégse érdemlik meg azt a szerény
díjat, életlehetőséget, mit sokan csak egy-egy osztály vezetésének
munkája és felelőssége fejében kapnak?
Többgyermekes családapák ezek, kiknek gyermekeik jövőjéről
kell gondoskodniok. .Már-már roskadoznak adósságaik terhe alatt,
eljutottak hitelképességük végső határához s így nem egyszer talán
tekintélyük legalsó lépcsőfokaira is.
Lehet-e érdeke ennek a nemzetnek, hogy ilyen szánalmas,
szomorú csapat induljon az új honfoglalásra? Tudja-e majd ezeket
fűteni és lelkesíteni az eszme tüze ? Lehet-e a csatát sikeresen meg
vívni ily bús csapattal? Talán éppen hivatásuk legszentebb pillanatá
ban gyilkolja lelkűket az emésztő gond. Aggódnunk kell, hogy ezeknek
elfásult lelke nem tud majd életrevaló lelket, reményteljes életet önteni
a jövendőbe, hogy nem tudnak szeretetre és igazságérzetre nevelni,
ha velük szeretetlenül és igazságtalanul és méltatlanul bánnak.
A tanító nevelői ténykedése csupa lelkesítésből tevődik
össze. Tudnak-e majd ezek lelkesíteni, ha lelkűket az élet már
megölte ?
Mi lelkesült örömmel érezzük át a miniszter úr korszakos reform
eszméjét s rendületlen hűséggel megyünk a számunkra kijelölt úton.
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Kérjük azonban, szüntesse be végre a jogos kenyérért kiáltó kény
szerhelyzetünket. Öntsön belénk nemes gesztussal új erőt. Nem
gyümölcsözött még tőke jobban, mint a méltó munkásnak adott
méltó, jogos bér. Az elégedett eszmeharcosnak adott, díj még ennél
is gyümölcsözőbb !
Orszigety Lajos.

MEGJEGYZÉSEK
Clio vésőjére váró hazafias cselekedet.
Az alábbiakban egy olyan fenkölt gondolkodásra valló csele
kedetről esik szó, amely a mai önző, rideg és szívtelen világban
unikum-számba vehető s mint ilyen, kellőképen nem is méltányolható.
Arról van szó, hogy egy Németországba szakadt magyar fel
találó : Schless István olyan grandiózus alapítvánnyal örökíti meg
nevét szülőhazájában, amely soha el nem múló becsülést biztosít
számára a haza minden igaz fia részéről. Cselekedete a nagy Szé
chenyi István áldozatkészségével vetekedik. Egyenesen Clio vésőjére
tarthat számot.
Schless István neve nem ismeretlen a magyar társadalom előtt.
Egyike ő a magyar revíziós mozgalom legáldozatkészebb harcosainak,
aki Nagykanizsáról, szülőhelyéről külföldre szakadva, találmányaival
nagy vagyont szerzett. Vagyonának tetemes részét fordította a magyar
revíziós mozgalom támogatására. Emlékezetes, hogy tavaly Nagyka
nizsán 30.000 P-s költséggel felállíttatta az ország legszebb, Iegmonumentálisabb revíziós emlékművét, melyet országos ünnepség keretében
akartak leleplezni, de közbejött marseilli királygyilkosság következté
ben támadott feszültségben az ünnepséget végül teljes csendben tar
tották meg. Ezen emlékműve miatt súlyos kellemetlensége támadt
Schless Istvánnak az osztrák hatóságokkal. Schless ugyanis Salz
burgban lakott egy hatalmas villában, melyen állandóan félárbócon
volt a magyar lobogó. Ezt a villát az osztrák hatóságok a nagykanizsai emlékmű felavatása után váratlanul lefoglalták azon a címen,
hogy Schless István az osztrák devizarendeletek kijátszásával csem
pészte át Magyarországra az emlékmű 30.000 pengős költségét. Ezen
a címen az osztrákok Schless István gyönyörű salzburgi villáját el
kobozták. Schless István megmaradt vagyonával Németországba
menekült, ahol találmányaival csakhamar megsokszorozta azt. Nem
régiben kezébe került odakünn Németországban Missuray Krug
Lajos könyve a nyugatmagyarországi felkelésről. Különösen meg
indíthatták Schless István magyar szívét a könyv következő ajánló
so rai: „ . .. Azoknak ajánlom és adom ezt a könyvet, akik magukbízóan oltárra tették mezítelen lelkűket s élő hitük lett a feszítővas
a végzet kezében. A nemzeti eszme fanatikusainak, akiknek sem
mijük sem volt, csak jobb jövőre jogosult lelki felkészülségük és
puszta életük s azt is oly dús marokkal szórták fajtájukért.
Honnan jöttek ?
Ki küldte őket ?
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Nem jöttek sehonnan, nem küldte őket senki. Úgy nőttek ki az
áldott magyar rögökből ! Eltek, küzdöttek és meghaltak . . . De em
lékük fészket rakott a szívekbe . . . Hazajáró lelkűkből kóborgó szél
támad és megkopogtat minden ablakot. Hunyó zsarát mellett meg
születnek újabb hősregék, mert magukbaroskadt, tépettlelkű magya
rok róluk mesélgetnek fiaik n ak ...“
Krug Lajosnak a halott felkelő hősök előtti kegyeletes lebom
lása mélységesen megindította Schless István magyar szívét. A könyv
hatása alatt elhatározta, hogy 500.000 pengős alapítvánnyal örökíti
meg annak a 30 elesett felkelő hősnek emlékét, akiket M. Krug
Lajos könyve felemlít. Az a terve, hogy félmillió pengőért birtokot
vásáról, amelynek 20.000 pengő évi jövedelméből 30 családot fog
eltartani. A mai anyagias világban szinte hihetetlen hazafias áldozatkészségnek könnyekig megható dokumentumaként, egy-két passzust
ideiktatunk Schless Istvánnak M. Krug Lajoshoz intézett leveléből:
„Kedves Magyar Testvérem 1 Előttem fekszik „A nyugatmagyarországi
felkelés“ című könyve, melynek lapjain itt-ott férfikönnyek nyomai
láthatók és ha igaz az, hogy a férfi könnyei drága gyöngyöt érnek,
úgy legyenek ezek a gyöngyök a hála gyöngyei azok emlékére, kik
fiatal testükkel védték hazájuk szent földjét Ausztria ellen. Magam
is áldozata vagyok az osztrákoknak. 1934 november 4-én 37 már
kával a zsebemben menekülnöm kellett Salzburgból s ott kellett
hagynom nagyértékű kastélyomat. Ezt lefoglalták az osztrákok, mert
a nagykanizsai emlékmű építésének költségeit, 25.000 pengőt, a
devizaközpont engedélye nélkül utaltam át Magyarországra 1 De az
osztrákok csalódnak, ha azt hiszik, hogy engem vagyonom elkob
zásával el tudnak némítani. Nem, nem, soha 1 Az „akarat“ és a
lelkemben lángoló magyar hazaszeretet újra győzött. Magyar lelkem
új találmányokat szült, amelyek mind-mind valóra váltak és újra
nagy vagyon kilátásai tárulnak elém 1 De nem viszem többé az
osztrákoknak, mint öt évvel ezelőtt, a 240.000 schweizi frankot.
Nem 1 Hanem azok emlékének akarok áldozni, akik a nyugatmagyar
országi fölkelésben hazájukért elvéreztek. Szülővárosomban : Nagy
kanizsán 500.000 pengős alapítványt akarok tenni 30 olyan szegény
család részére, kiknek iskolásgyermekeik vannak. Minden alapítvány
egy-egy, a Lajtabénság védelmében elesett hősünk nevét fogja viselni,
így akarom sok-sok időkre hőseink emlékét az utókornak megtartani.
Azt a feltételt kívánom kikötni, hogy védenceim ..a hősök élettörté
netét kívülről kötelesek megtanulni. Feltételeimet Önnel, Kedves Test
vérem akarom kidolgozni, éppen így azon bizottságot is megnevezni,
kiknek tagjai jogosultak lesznek az alapítvány díjakat odaítélni.“ *
Az ilyen cselekedetek jelzik a feltámadás útját, követésükben
megszületik a Trianon alól való felszabadulás. Vajha történelmi
családaink és pénzarisztokráciánk példát vennének Schless István
hazafias elgondolásáról.
A nyugatmagyarországi felkelők soproni csoportjának tagjai
időnként összegyülekeznek, hogy áldozati tüzet gyújtsanak megdicsőült Bajtársaik emléke felett. A csoport tagjai elhatározták, hogy
* Talán felesleges is felemlítenem, hogy Missuray Krug Lajos, jeles tollú író,
lapunk volt nagynevű szerkesztőjének : Krug Lajosnak egyetlen fia.
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kegyeleti aktusuk alkalmával ezentúl új áldozati tüzet is gyújtanak
a külföldre szakadt magyar testvérük Schless István önzetlen szíve
előtt. Erről gyönyörűen megfogalmazott levélben értesítették Schless
Istvánt, melynek befejező sorai így hangzanak : „A magyarság védő
Istene, aki vitt, védett és elkísért bennünket 1921. őszén is: áldja
meg és őrizze meg a felkelők legnagyobb barátját: Schless Istvánt,
a tettek emberét!“
A hazafiasságra való nevelés és a hazafias érzés felkeltése
szempontjából indíttatva éreztem magamat, hogy a szóbanforgó ma
gasztos cselekedetet az Ev. N. olvasóival, mint hivatásból nevelés
sel foglakozókkal megismertessem, hogy tanításuk közben, amikor
arra alkalom adódik, hivatkozhassanak a nemzeti áldozatkészség
olyan példájára, amely a zsenge magyar lelkekre kell, hogy nevelő
és buzdító hatással legyen. Abban a felfogásban élek, hogy feles
leges munkát nem végeztem.
Benedek Vince.

Nagyon időszerű kérdések.
Tanterv a továbbképző népiskola számára.
Lapunk ezévi első számában már történt megemlékezés arról,
amiről én most röviden írni szeretnék. Azt hiszem többen is lesznek
még, akik e két fontos kérdésről: a továbbképző iskola tantervéről
és az iskolafelügyelői utasítás című fontos rendeletről meg fognak
emlékezni. Lássuk először az elsőt. Nincs szándékomban ismertetni,
mert erre nincs szükség, hisz minden tanító testvéremnek meg kell
ezt szerezni s így megismerheti, sőt meg is kell ismernie.
Én e kérdéssel kapcsolatban egy gondolatot szeretnék felvetni.
Ez az utasítás, mely közel 70 esztendeig váratott magára, kötelez
bennünket arra, hogy a jövő tanév elejére már ennek az alapján
készítsük el a részletes helyi tanmenetet. Ez az utasítás 3 évre osztja
fel az elvégzendő anyagot, s mivel a továbbképző iskolák legesleg
többje osztatlan és vegyes, együtt tanul mind a 3 osztály, de min
den évben más anyagot. Feltétlenül szükség lesz itt olvasó- és tan
könyvre, s bizonyosan adnak is ki majd ilyeneket. Hiszen már van is.
Azt hiszem legtöbben ismerjük a „Búzakalász“ c. 3 kötetes továbbképzős olvasókönyveket. Most kaptam meg a Franklin Társulat érte
sítését, hogy folyamatban van az új tantervhez az átalakítása és
gyors kiadása. Ezek, jóllehet jó néhány esztendővel ezelőtt készül
tek, mégis mintha csak a most megjelent utasítás nyomán termet
tek volna. Nagyon jó könyvek ezek. írójuk, azt gondolom protes
táns ember, kiadója is azonos a mi tankönyveink kiadójával. Ilyen
forma könyvre gondolok én, de mégis olyanra, melyben együtt lenne
mind a három évi anyag, mert elég egy könyvet is beszereztetni. Ez
olyan könyv lenne, amit felnőtt korában is szívesen forgatna nem
csak az az iskolából kikerült ifjú, vagy leány, hanem a családnak
öreg tagjai is. Hisz abban röviden, tömören minden benne lenne,
amire szüksége van és lehet az egyszerű körülmények között élő
magyar testvéreinknek.
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Gondolok egy teljesen evangélikus szellemű továbbképzős
könyvre, amelyben a vallástani tananyag is helyet foglalna. Orszá
gos egyesületünk elnöke már elég jártas a tankönyv szerkesztésben,
kezébe vehetné ő ezt az ügyet s maga mellé szólíthatná munkatár
sakul a fiatal, munkabíró s törekvő kartársak gárdáját. Az ügy sürgős.
Ezt ezen év őszéig el kellene készíteni, hogy az őszi egyetemes
gyűlés elé lehetne terjeszteni jóváhagyás végett. (Sajnos, a minden
napi iskolai könyvek munkája foglal le. Az utasítás kifejezetten nem
ír elő tankönyvet, inkább olvasókönyvről lehet itt sz ó ! Minden
esetre megfontoljuk a kérdést. Szerk.) Aki figyelemmel átolvassa ezt a
tantervet, tapasztalni fogja, hogy ez majd mind benne foglaltatik a mi
mostani olvasó- és tankönyveinkben. És mégsem lesznek azok meg
felelőek, mert sok olyan dolog van felvéve, különösen a gazdasági
ismeretek köréből, melyek nem találhatók meg úgy és olyan címek
alatt, mint ahogyan ezen új tanterv előírja. Egy szerkesztő bizottsá
got kellene összehozni, melynek tagjai megírnék a nekik legmegfe
lelőbb szakot s a főszerkesztő megadná az összhangot. Gondol
kodjunk a kérdés felett s ha kialakul a kérdés, akkor a szünidőben
fogjanak hozzá az illetékesek a munkához sürgősen, tettrekészen.
Nem baj, ha nekünk lesz először ilyen kézikönyvünk s az sem lesz
baj. ha az első kiadás nem üti meg a tökéletes mértéket, a későbbi
kiadásoknál pótolni lehet a hiányt. — Csak ne várjuk összetett kézzel
a mások munkásságát, mert az egészen bizonyos, hogy mások nem
fognak a mi számunkra, evangélikus egyházunk szellemének meg
felelő tankönyveket írni, amire pedig olyan igen nagy szükségünk van,
Bánó Adóm.

Egy újsághír margójára.
Irta: Bertalan Sándor.
Tehát még mindig vannak Isten virágoskertjének méltatlan ker
tészei. Még mindig vannak emberek, akik pillanatnyi meggondolat
lanságukkal magukat a közmegvetésnek teszik ki. Még mindig van
nak tanítók, akik elfelejtik, hogy ők a jónak, a nemesnek, az egyedül
helyesnek a képviselői. Akik elfelejtik, hogy minden ballépésük
kel sokak, talán egy egész falu társadalmának életét megzavarják
s a reájuk bízott ártatlan gyermeklelkeket megfertőzik.
„Tanító!“ Mily szépen hangzó név ez! De mennyi felelősség
jár vele ! Mert tanítani, oktatni, vezetni, egészséges életfelfogást kiala
kítani, nem mindenkinek jut osztályrészül. A XX. század, mely saj
nos a közöny és nemtörődömség bélyegét viseli magán, a tanítóra
sokkal nagyobb felelősséget ró, mint az elmúlt évtizedek. Ma, amikor
világnézetek állanak harcban egymással, amikor az emberek milliói
Istent akarják száműzni életükből, egyenesjellemű, tántoríthatatlan
emberekre, „tanítókra“ van szükség ! Tanítókra, akik nem megbotránkoztatói az amúgy is meglazult erkölcsű népnek, hanem szeplőtelen
életű mintaképei az igazi keresztyénnek !
Az életpályák bármelyikén lehetnek sikkasztok, lelketlen uzso
rások, csak a tanítói pályán nem ! Mert, ha a tanító elsikkasztja
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vagy megcsúfolja életével az isteni igazságokat, ha ellentétbe kerül
az erkölcsi világrenddel, akkor munkája nyomán pusztulás, züllés,
erkölcsi fertő j á r !
A tanítóság súlyos gondok töretlen útját járja és nap-nap után
éreznie kell a közöny fagyos lehelletét, amely gáncsoskodik és aka
dályokat támaszt a legszebb tervekkel szemben is 1A fokozott munka
teljesítmény, az óriási felelősség súlya megviseli a legedzettebb ide
geket is. A meg nem értés, a mellőzés sokszor még a legedzettebb
lelkekben is csüggedést támaszt. De az élet okozta gondok, csaló
dások nem jogosítanak fel senkit arra, hogy hivatásának magasztos
ságáról csak egy pillanatra is megfeledkezzék 1 Mert, aki a pillanatok
hatása alatt a lelkek gyilkosává válik, nem méltó arra, hogy tanító
nak tekintsék. Az nem méltó arra, hogy iránta könyörület és rész
vét ébredjen a kartársak szívében. A befelétekintés, az önbírálat
teljes hiánya eredményezhet csak ilyen végzetes kilengéseket! És a
tapasztalat mit mutat ? Azt, hogy az egyesek bűne, erkölcsi csődje
az egész kar, a közösség tekintélyén is csorbát ejt 1
Ha a gyenge lelkek igyekeznének néha-néha elszakadni attól,
ami a földhöz köt s tekintetüket az örök tanítómesterre : Krisztusra
vetnék, kevesebb lenne a kísértés és győzne a lelkiismeret 1 Mert
Krisztus ma is hív minden megfáradtat, mondván : „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én megnyugosztlak titeket!“ A csüggedők fülébe folyton cseng az ige szav a:
„Vigyázzatok, hogy kísérteibe ne essetek !“ Igen, mert a kísértés, a
sátán ezer alakban megjelenik, hogy mit célul kitűzött — az em
ber elvesztését —, végrehajtsa ! A kísértések, sokszor örömöt Ígérő
útvesztőiből csak az jut ki győztesen, akinek a lelke telve van hittel,
szent elhatározással és feltétlen engedelmességgel a Mindenható iránt 1
*

Be kell vallanunk, hogy karunkat a múltban nagyon sok tá
madás érte s nem mindenkor alaptalanul. A félszeg népszínmű figu
rák, a részeges kántor s a mindig felsülő fiatal iskolamester típusa
nagyon sokáig megvetetté, lenézetté tette a tanítóságot. Hála a gond
viselésnek, ma már ezek a népszínműfigurák majdnem teljesen el
tűntek. A tanítóképzés reformja, az általános műveltség által a
tanítóság felemelkedett az őt megillető helyre: a magyar középosztályba. A beiskolázási törvény hatására belátták egyesek és tár
sadalmi osztályok, hogy a tanító munkája egyesek és a nemzet
szempontjából nélkülözhetetlen. A tanítóság megbecsülése óriási
munka eredménye és jutalma lett.
Az idő kereke azonban nem áll egy helyben. Az egész vilá
got megrendítő véres háború s az azt követő zűrzavar, régi igazsá
gokat taposott sárba s igyekezett mindent, amit a múlt jónak tartott,
megsemmisíteni. Majd a forradalmakat, az emberi lealacsonyosodás
korát követő nyugodtabb légkör, az emberi boldogulást és jólétet
célozó eszméivel egy új fejlődési folyamatnak nyitott útat. Uj eszmék,
elgondolások, tervek születtek, amelyeknek megvalósulása szemeink
előtt ment végbe 1 Az iskola feladata új megvilágításba került. Mind
fontosabb szerep jut a tanítás mellett a nevelésnek. Az erkölcsi
jellem kialakítása az iskola legszebb és legmagasztosabb feladata.
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Tehát az iskola többé nem rideg ismeretközlések csarnoka, hanem
a nevelés, az akarathajlítás megszentelt temploma.
Válságok harca dúl az egész világon. A gazdasági, a pénzügyi
válság mellett fellépett a lelkek válsága. Az élet ezernyi gondja, a
nyomorúság ijesztő volta csűggedéssel, lemondással tölti meg a
gyenge lelkeket. A munkanélküliség, amely a nép egyszerű gyerme
két s a diplomás középosztályt egyaránt érinti, mint megoldhatatlan
nak tetsző probléma foglalkoztatja a felelős tényezőket. Az egyes
pályák megrohanása, a tisztviselő-túltermelés eredménye az a lehe
tetlen állapot, amely sajnos, majdnem minden választásnál felüti a
a fejét. Valósággal árlejtésre megy az állások betöltése, mert a biz
tos kenyér reményében a csüggedő lélek még a jogosból is enged.
És mi az eredmény ? Fellebbezés, a gyülekezetek, községek béké
jének megbontása, a lelkek nyugalmának megzavarása. Ez a viszásság szintén tekintélyrombolás.
Ily jelenségek, amelyek ma itt. holnap ott ütik fel fejüket, kell, hogy
bennünket is gondolkodásra késztessenek. Az egyesek könnyelmű
sége, meggondolatlansága nem veszélyeztetheti és nem rombolhatja
a kar tekintélyét. A krisztusi szeretet jegyében kell, hogy törődjünk
egymással: „Egymás terhét hordozzátok!“ — így szól az Ur. A gon
dokat megosztva sokkal előbb jutunk célhoz. A jóakaratú tanács
vagy útbaigazítás senki önérzetében sem ejthet sebet, de az elhibá
zott lépés átka örökké kísérteni fog !
Az évezredes magyar átkot cáfoljuk meg mi tanítók 1 Ne a
széthúzás, hanem a szent együvétartozás tüze égjen sziveinkben s
akkor, ha nem is máról-holnapra, de eltűnnek a megtévedt lelkek,
mert a baráti kéz a fertő széléről is vissza tudja rántani azokat,
akik vakon rohannak vesztükbe. Ne Kain igéivel igyekezzünk a
felelősséget elhárítani magunktól, hanem töltsük be tisztünket úgy,
hogy az Ur elmondhassa rólunk egyenként és egyetemlegesen : „Jól
vagyon jámbor és hív szolgám 1 Kévésén voltál hív, sokra bízlak
ezután. Menj be a te Uradnak örömébe 1“

Egy jogi eset.
Avagy mi minden érheti a tanítót.
Szegény tanítók, mi mindenhez kell nekünk érteni. Annyira
telve az élet meglepetésekkel, hogy a nagy káoszban ember legyen
a talpán, aki mindenütt megállja a helyét. Azt hiszem, ha ilyen iram
ban fokozódik a velünk szemben támasztott követelmények sokasága,
hovatovább kevesebb egyén lesz képes megfelelni azoknak. Eddig
is sokkal többet követeltek tőlünk, mint ami az iskolában szerzett
tudásunkból tellett. Ismerjük be őszintén, a képző nem nyújt elég
tárgyi tudást, még az eminenseknek sem, akik pedig mindent be
szednek, amit csak lehet.
Vizsgáljuk meg az egyes foglalkozásokat, vájjon van-e még
olyan foglalkozású egyén, akinek annyi mindenhez kellene érteni,
mint nekünk. Lehet az egyetemi tanár kiváló tudós az ő szaktárgyé-
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ban, de a tanítónak a pedagógia elemeitől a cserebogár filozófiáig
mindenhez érteni kell, így tanítja ezt Drózdi is, amikor tanításaiban
mindennek érző lelket ad.
A ma felvetett kérdésem is ilyen igazán ritka csemege, melyet
minden száz évben szül egyet az élet, amire feleletet adni alapos
tudás nélkül aligha lesz képes valaki.
Jól tudjuk, a legutóbb kiadott „Utasítás“ szerint az iskolaláto
gatónak azt is ellenőrizni kell, hogy a tanító milyen társadalmi tevé
kenységet fejt ki a faluban. Tudtuk mi már azt régen magunktól is,
hogy minden munka minket terhel falun, de most már hivatalból is
tudjuk. Különösen a felekezeti tanítók tudták ezt már régen, mikor
a pályázatnál elébe tárták, választás után pedig a díjlevelébe is fel
vették kötelességei közé. De nem is ez a fontos.
Ma különösen az ifjúság nevelésére feküdtek rá mindenütt, azaz,
hogy ezt akarják. Ebben nincs is semmi különös. Végezzük is mi
mindnyájan, ki szívesen, ki a nélkül, de végezzük és az eredmény
nem marad el soha, mert ez már természetünkből ered, hogy sze
retünk mindenütt egész munkát végezni, még ha belepusztulunk is.
Ezt mindnyájan gyakorlatból jól tudjuk. Nem is csüggednénk mi még
sikertelenség esetén sem, csak legalább néha védelmet is kapnánk
támadások esetén. Bizony, legtöbbször az történik, hogy a bajban,
felelősségben nincs kivel osztozni. Védelmet pedig igen ritkán ka
punk és ez igen szomorú.
Egyik nagyközségben történt az eset. A falu igen népszerű ta
nítója, hogy mindenütt eleget tegyen a kívánalmaknak, Ifjúsági Egy
letet szervezett.
Jöttek is szépen az ifjak, fiúk, lányok külön-külön, néha vegye
sen is. A fiatalság életeleme a tánc, mulatság s itt is a vége az lett,
rendezzünk bált, mert a vígság mellett egy kis jövedelmet is hoz.
így megy ez mindenütt és senki nem is szól ez ellen semmit. így
is van rendjén. De a bált kössük össze színelőadással, mert így az
idősebbek is kiveszik belőle a részüket, meg azt is meg lehet mu
tatni, hogy nem hiába való az az egyesület. A színdarab előadása
próbákkal jár. Mindenki kiválasztja a párját és vele akar szerepelni,
az nem baj, ha éppen nem is neki való a szerep, fő a béke. Nem
is a művészi előadás a fontos, fő a cél és ezt ismerjük mindnyájan.
A végén a szereplők megszeretik egymást, vagy ha már megvolt,
úgy mélyebb lesz és végül a pap adja rájuk az áldást és az életben
játszák tovább együtt a szerepüket. Ez nem is baj, ha így történik,
sőt jól van így, a szülők is, a fiatalok is megelégedettek, a tanító is
teljesítette a reábízottakat.
De mi lesz, ha nem így történik; ha olyanok találják ott meg
szeretni egymást, akiket a szülők nem óhajtanak egymásnak adni,
mert ilyen is történik néha. Ugye, erre azt mondod, kedves Kartár
sam, lesz, ami lesz, majd csak jóra jönnek és a világ nem fog megállani. Ez így is van. De gyakorlatból tudjuk, a szerelmes a szívével
gondolkodik, vagy egyáltalán nem is gondolkodik. Ha nem megy
szépen, próbáljuk másképpen. A fiatalok átlépték a megengedett ha
tárt. Istenem, mi történhet, ossz házasodnak és kész. Minden csoda
három napig tart, így mondta ezt nekem egy papi ember Nógrádban.
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De itt más történt. Óh, egek, nyíljatok, reszkess tanító, átok és ká
romlás hull szegény fejedre, mert hát ennek is Te vagy az oka, mint
mindennek, ami nem sikerül úgy, mint szeretnék. Es jött a lány apja,
mint a feldühödött oroszlán. Neki esett a tanítónak, mert ő az oka
mindennek, ha nincs egyesület, nincs színdarab és nincs baj. A lá
nyát ő ahhoz a legényhez nem adja, de pert indít a tanító ellen,
mint az Egyesület vezetője ellen, mert ő az oka mindennek. Ott
szerették meg egymást, onnan indult el a baj.
No, kedves Kollegák, mit szóltok ehhez ? Szeretném tudni, mi
a véleményetek erről, mert ha a dolgok lényegébe nézünk, mégis
van benne némi kevés oka e tanítónak is, hogy a dolgok így tör
téntek. Ügyvéd pedig bizonyosan akad, aki ezt a pert is elvállalja.
A perről pedig senki nem tudhatja, hogy mi lesz a vége.
És mondjátok azt, hogy nekünk nem kell mindenhez érteni. ..
Radnai János.

Nyílt levél egy álláshalmozó tanítóhoz *)
írta : vitéz Martsekényi Imre országgyűlési képviselő.
Kedves Barátom ! Előre is megnyugtatlak, hogy nevedet nem
szolgáltatom ki, nehogy az állástalanok tömege vérszemet kapva,
rohamra menjen ellened. De ha el is hallgatom a nevedet és faludat,
mégis írok Rólad, mert a Te eseted azon vízcseppek közé tartozik,
melyekben egy egész világ tükröződik vissza.
Mostanában igen sokszor gondoltam Rád, mikor ebben a jó,
lucskos, csatakos időben késő délutántájt a fényben úszó ország
házába iparkodva, gólyaléptekkel kerülgettem a kedélyesen cuppogó
és fröcscsenő, meg-megsüppedő maszatos, kásás hópocsolyákat.
Ilyenkor jutottál eszembe. Vájjon hogy loholsz Te ilyen sötétedő
estéken vízzel és hólével teli árkok fölé dobott síkos deszkapallókon
át, girbe-gurba vaksölét sikátorokon nyakig sárosán, sokféle állásod
és változatos hivatalaid után. Lám, ha nincs annyi állásod, akkor
a multkorjában, amikor felétek voltam, ott ülhettél volna Te is kö
zöttünk egy fiaskó jófajta mellett, kerekkoponyájú, hegyesbajuszú,
kemény magyarok között abban az őstelepítésű faluban a Bükk al
jában s velünk szidhattad volna a világ sorát, londoni ködnek beillő
lélekfacsaró pipafüstben.
Mi tagadás, vártunk Rád sokáig. Előbb minden lépésre ráfogtuk,
hogy a Tied s mikor ebbe is belefáradtunk, régi jó szokás szerint,
mint távollevőt, elkezdtünk szapulni.
Nem én kezdtem. A z öreg bíró terelte Rád a szót. Folytatták
a hitesek — és a poharazással vegyített művelet közben az alacsony,
földes ivóban lassacskán mindenki csak Rólad beszélt.
Hát hogy ki is vagy Te, nem a diplomád, hanem az élet való
sága szerint 7
Egy színmagyar kis hegyközi község kántortanítója. Vagy húsz
kilométerre a legközelebbi vasútállomáshoz. Telefont, villanyt, postái
hírből sem ismeritek. Orvos, pap és jegyző — nincs a községiben.
* Megjelent az Új Magyarság 1935 december 22-iki számában.
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Újságot is csak másodnaponként hoz a küldönc. Ügy sincs benne
más, csak rossz hír, hát minek belőle minden nap.
Szóval, ez a Te falud. Itt lettél Te húszéves korodban egyszerre
kántor is, meg tanító is. Ezt nem is vetem a szemedre. Mert ha
lényegében két tisztség is ez és ha a kettőnek ellátásához más-más
képesítésre is van szükség, miért, miért nem, a két állás össze lett
vonva, talán egyszerűbb elszámolás miatt, hogy a két javadalmat
is össze lehessen vonni. — így lettél Te kántortanító és nem kántor
és tanító. — És így van Neked kántortanítói, nem pedig kántori és
tanítói fizetésed. A munkát persze külön-külön és nem összevonva
kell végezned, ami már az öreg bíró szerint sem egészen célirányos
kifundálás a Te részedre, — node sebaj, van e helyett még egypár
állásod, amit. hamarjában ki is teregetek itt.
Tehát, mielőtt tovább mennénk, az előbb említett állásokért jár
Neked a párbér. Ha jó a termés, meg is kapod. Mert becsületes és
erkölcsös a Te néped. De ha rossz a termés, Te hiába végezted jól
a dolgodat, és hiába méltányolnak a hatóságok, kisebb lesz a béred.
A népeddel örülsz és a népeddel sírsz. Meg aztán a Neked járó
búzát is igen sokra taksálták annakidején, mikor huszonegy pengő
vel számolják el Neked ma is egy-egy mázsa, részedre utalt búzá
nak ellenértékét. Igaz, hogy szántót is élvezel, talán hét hold körül
is lesz, de hallom, szépen rá is fizettél, mert nem igen jutott időd
vele foglalkozni. A tűzifajárandóságod megvan, azt mondják, hogy
ki is használod, mert a legtöbb szegény gyerek Nálad melengőzött
a télen. Persze, valamit még hoz a stóla, no meg a földmunkaváltság, is.
És mivel mindez még mindig nem tesz ki havi 80 pengőt,
megkapod az államsegélyt is.
De most jönnek a bűneid kedves Kántor és Tanító uram. —
Te vagy az ismétlő iskolának is a tanítója, sőt Te vagy a községi
leventeoktató is és ezért külön havi 20 kemény pengőt kapsz. Igaz,
hogy kiegyenlítődik a levente segédoktatói tanfolyamon, amit szintén
Te vezetsz és nem kapsz érte semmit, de elismerésen kívül mást
azért sem kapsz, hogy Te vagy a leventeegyesület titkárja, a Testnevelési Bizottság jegyzője és a polgári lövészegylet titkára. Mint a
tűzoltó-egyesület parancsnoka és a köteles tűzoltó rendgyakorlatok
vezetője, már egész szépen dotált állást szereztél, ha tekintetbe veszem,
hogy ezért havi 1 pengő fizetésed is van. Hát még a kereskedelmi
érdekeltségeid. Te vagy a Hangya ügyvezetője, egyben a könyvelője
is, ezért még a nyári hónapokban is jár Neked havi 7 pengő.
Azután az ismeretterjesztő előadások vezetőjének lenni sem
utolsó dolog havi 3 pengőért.
Hogy mint egyházközségi jegyző és községi törzskönyvvezető
nem kapsz semmit, ezt megértem, mert ha nincs a községben pap
és jegyző, elvégre valakinek csak fel kell jegyezni azt, hogy ki szü
letett és ki halt meg. A z adót is csak össze kell írni valakinek, meg
a népszámlálást is, elvégre a bíró már öreg ember, nem lehet ilyet
a nyakába sózni.
De hallom, hogy Te még ezenkívül is halmozod az állásokat,
baleset ezetén az orvos, szükség esetén csendőr, rendőr és békebíró,
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Te vagy a falu ügyvédje és mindenki tanácsadója, levelek, kérvé
nyek, folyamodványok szerkesztője és írója, mert hiszen az egyedüli
tanult ember Te vagy az egész községben.
Ha most elgondolom, hogy járandóságaidból feleséget és három
gyermeket, ezenkívül özvegy édesanyádat és munkaképtelen apó
sodat, anyósoddal együtt Te tartod el, csak a legnagyobb csodálat
és legmélyebb tisztelet hangján szólhatok Hozzád.
Hősi lélek vagy Te, fajtám „mindenese.“ Népünknek és hiva
tásodnak határtalan szeretete kell ahhoz, hogy ebben a Te sokféle
elfoglaltságodban ki ne dőlj és hittel, bizalommal és eredménnyel
tudjál _dolgozni.
És mert nemcsak Te, hanem annyi pályatársad végzi ugyan
ezt a munkát, úgy érzem, nekünk, képviselőknek kell elsősorban a
a felekezeti és állami tanítóság szociális helyzetének rendezésére
felhívnunk az illetékesek figyelmét. — Talán nem is tudják, hogy
mit jelent egy-egy kis magyar falunak egy ilyen „álláshalmozó tanító.“
Tudom, hogy ti nem gondoltok fizetésjavításra. A z állam nehéz
pénzügyi helyzetét jobban ismeritek, mint bárki más, mert közvetlen
közelről látjátok, hogy milyen keserves gonddal, mennyi verejtékkel
ássuk ki a földből az adófilléreket, melyekkel az állami apparátust
összes kerekeivel együtt mozgásban tartjuk. Nem kívántok Ti ebből
a magatok számára többet, mint amennyit az államvezetők belá
tása ezidőszerint adni tud. Annak azonban mégis meg kell szűnnie,
hogy a magasabb értékelés igazságtalanságát legyetek kénytelenek
fizetéskiegészítés gyanánt a magatok számára hónapról-hónapra el
könyvelni. — Mert maradjon el valahonnan a dísz, a ciráda, a
luxus a kivitelben, de jusson az alapba több tégla, kő, hogy állami
épületünk fundamentuma jellemszilárd, tudásban bővelkedő magyar
nép legyen. Ilyet a Ti munkátok teremt meg az iskolában, szövet
kezetekben, felnőttek oktatásában, leventék és tűzoltók gyakorlásában,
a folytonos tevékenység és lankadatlan aktivitás ösztönző példaadá
sával. ,Ez a munka megbecsülhetetlen és megfizethetetlen.
És én úgy látom, gondja is lesz erre a törvényhozásnak.
Most pedig engedd meg, hogy én is kívánjak valamit karácsonyra.
Adjon a jó Isten sok-sok ilyen kántortanítót, mint Te vagy, a mi
becsületes magyar népünknek.
És ha karácsony éjjelén éjféli misére fogok menni itt Pesten,
ha tudom is, hogy nálatok nincs éjféli mise, mégis a fülembe fog
csengeni onnan, a messze távolból, a Bükk aljából, szivetsímogatóan
büszke férfihangod, amint a falu aprajával és felnőttéivel énekeled:
„Dicsőség mennyben az Istennek és
Békesség földön az embernek.“
És én veletek fogok énekelni, mert én is a fajtátok vagyok.
Mert a Te lelked a szeretetet is halmozza.

Csekken és ne utalványon küldjük pénztárunkba az előfizetési
díjakat és hátralékokat, mert ez nagy anyagi megtakarítást jelent úgy
a feladóknak, mint egyesületünknek.
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HIVATALOS RÉSZ
Bizottsági szakelőadók.
Nem vagyok rendes tagja az egyetemes tanügyi bizottságnak,
de azért minden alkalommal részt veszek azon, mint csendes érdek
lődő. Az idén különös élményben volt részem akkor, amidőn Né
meth Sámuel, a soproni ev. liceum kiváló igazgatója a középiskolák
szakelőadójaként terjesztette elő jelentését, Németh Sámuel amúgy is
nagyon rokonszenves egyéniség, ki mondanivalóját élvezetes, érdek
lődést keltő formába tudja önteni. Igaz lelki gyönyörűséggel hallgat
tam előadását, mely a sablonos jelentéseken messze túlmenően
egész tanulmány volt a középiskoláink mai külső-belső életmeg
nyilvánulásából, az új tantervvel kapcsolatos változásokról stb. Min
den egyes mondatából kicsendült az a meleg szeretet, mellyel meg
bízatásának megfelelt és az a nemes jóakarat és megsegítő készség,
mellyel a középiskolák ügyét szivén viseli és annak érdekeit elő
mozdítani igyekszik itt ez alkalommal is. Meglátszott rajta, hogy
szivének minden dobbanásával a középiskolák jobb ügyének szol
gája. Hogy minden, amit mondott, benne kering a tanári vérében.
Németh Sámuel ízig-vérig középiskolai szakember és ezzel a lelkűlettel végezte most is munkáját.
Ugyanezt várom és remélem én a tanítóképzői és népiskolai
szakelőadótól is a jövőben, ha a mi szakembereinkre fogják azt
bízni. Az egyetemes tanügyi bizottság az idén Krúg Lajos helyébe
utódját, Somogyi Bélát választotta be. A tanítóképző intézeteknek,
kivéve a soproni képzőnket, szintén megvannak a beválasztott szak
embereik. Bízom benne, hogy legközelebb arra is mód fog találtatni,
hogy a soproni képzőnk sem marad mostohája egyetemes egyhá
zunknak és innen is bele kerül majd az intézetnek érdemes, kiváló
igazgatója : Hamar Gyula. Nincs most már semmi akadálya annak,
hogy az egyetemes tanügyi bizottság ülésén a tanítóképző ügyét
valamelyik képzőintézeti igazgató, a népiskolai ügyet pedig Somogyi
Béla, avagy akadályoztatása esetén egy másik tanító, mint vérbeli
szakember referálja, Nem féltem őket. Sőt merem mondani, hogy
kellemesen meg lesznek lepve az érdekelt bizottsági vezetők és az
egyetemes egyházunk vezérkara is, ha ezekre bízzák azt, ami rájuk
is tartozik.
Igaz, hogy a népiskola és természetesen a hozzánőtt tanító
képző ügye is olyan, hogy állítólag ahhoz mindenki ért, ezekben
mindenki szakember. Aki azonban szívére téve kezét, őszinte önval
lomást tesz, kell, hogy belássa a z t: ezekhez a tanítóképzői tanár és
az elemi népiskolai tanító mégis csak jobban ért. De nemcsak hogy
jobban ért hozzá, hanem inkább benne él, benne kering minden
csepp vérével, minden idegszálával, mint az, aki ezt a bizonyos
jelentést csak sablon szerint csinálja. Azt hiszem, mindenki tapasz
talatból tudhatja, hogy amit szakértelemmel csinál, az reánézve
könnyű teher és e mellett nagy élvezet. Viszont ha valakire olyant
oktrojálnak, amihez tulajdonképpen közelebbről köze nincsen, értei-
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ménéi fogva meg fogja ugyan oldani ezt a reánézve megtisztelő, de
terhes feladatot, amiből azonban haszna sem az ügynek, sem a
közösségnek nem lesz.
Ha tehát az egyetemes tanügyi bizottságban a középiskolák
ügyét egy középiskolai igazgató referálhatja, akkor ugyanezt a fel
emelő kedves, szép jogot biztosítani kell a tanítóképzői és külön a
népiskolai megbízott számára is. Hadd vigye bele mindegyik a maga
külön világát, a maga külön életét, egyéniségét és energiáját az
evang. egyház tanügyébe. Hadd illeszkedjenek ezek össze mozaikszerűen azért, hogy egymás mellett, egymást támogatva szolgálhas
sák evangélikus egyházunk tanügyének hatalmas, szép épületét a
fundamentumtól egészen a tetőszerkezetig !
Egyetemes evang. egyházunk alapja a népiskola. Ezt minden
elfogulatlan szemlélőnek, aki evang. egyházunk érdekét és jövőjét
szívén hordja, el kell ismernie. Evang. egyházunk a már is dúló és
állandóan fokozódó nehéz harcok közepette csak úgy fog sikeresen
helyt állani, ha népiskoláink egy hitben erős, öntudatos, értelmes és
minden anyagi és erkölcsi áldozatra kész nemzedéket nevelnek.
A lelkészi karnak áldozatos munkássága is attól függ, hogy milyen
utánpótlást kap az Isten hajléka a népiskolából.
Ezért ma kétszeresen minden népiskola egy-egy bevehetetlen
vára és erőssége evang. egyházunknak. A tanítóság eme várak védő
várkapitányai, a tanítóképző intézeteink pedig a tisztikart kiképző
intézetek. Mindezeket nemes megértéssel, anyagi és erkölcsi alá
támasztással képessé kell tenni arra, hogy saját ügyeiknek önmaguk
ban bízó, fanatikus vezérei lehessenek.
De ha mi azt óhajtjuk, hogy a népiskolai tanító-előadó töké
letes munkát végezzen, akkor nekünk tanítótestvéreknek is ehhez a
munkához hozzá kell járulnunk.
A középiskolai előadónak rendelkezésre állanak az intézetek
évvégi értesítői. Nálunk ilyen kevés helyen akad. Segíthetünk azon
ban a következőkben :
Minden tanítóegyesületnek hű képmása legyen az elnöki je
lentés és a közgyűlésen felvett jegyzőkönyv, mely utóbbi egyben
annak az egyesületnek valamikor a történetét is jelenti. Teremtsünk
e téren bizonyos egyöntetűséget és rendet. Minden elnöki jelentés,
titkári jelentés kb. a következő sablon szerint ossza be an y ag át:
1. Általános helyzetkép. 2. Kik haltak meg a tanítótestvérek és kik
a tanító- és tanügybarátok közül, akár egyháziak, akár világiak.
3. Kik mentek nyugalomba. 4. Kik lettek kitüntetve bármivel, taní
tók, tanügybarátok sorában. 5. Különféle változások, kik jöttek, tá
voztak. 6. Milyen munkák, előadások, tanítások hangzottak el. Név
és munka címe. 7. Anyagi és erkölcsi érdekeink. 8. Indítványok.
9. Jubileumok stb.
Az egyházmegyei elnökök az így készített jelentést legfontosabb
részeiben — de legjobb egészben — felvétetik jegyzőkönyvbe és
ennek egy olvasható, részletesen megírt példányát megküldik a kerü
letinek, aki ezeknek az alapján elkészíti a maga jelentését és azt a
szükséges kiegészítésekkel szintén jegyzőkönyvbe véve, egy példányát
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felterjeszti az országos elnökhöz. Nagyon természetes, hogy ennek
időben kell megtörténnie, mert egyik munka függ így a másiktól.
Ha az országos elnök ilyen terjedelmesen és mindenre kiter
jedő, figyelmes jegyzőkönyveket, jelentéseket kap, akkor az egyete
mes tanügyi bizottságban a legtökéletesebb munkát végezheti, és
nem lesz panasz, hogy innen is, onnan is nem futott be semmi,
tehát nem is vehetnek tudomást a népiskolai, tanügyi és tanítói
vonatkozásokról.
Ha ezt a rendet megtartjuk pontosan, akkor ezzel olyan nagy
szolgálatot teszünk önmagunknak elsősorban, melyet ma csak azok
tudnak megérteni és értékelni, akik közvetlen közelről figyelhetik az
eseményeket és aggódva látják, miként szorul a népiskolai, tanítói
ügy háttérbe sokszor ilyen kicsiségek miatt.

KÖNYVSZEMLE
Eucken Rudolf gondolatai a vallásról.
(Folytatás.)

írta : Tállyai (Koller) István.
Mindenek előtt itt van e két fokozat: természet és szellem, ami
mást jelent, mint test és lélek. Az emberi cselekvés tartalmát első
sorban a külső összefüggések s vonatkozások adják. Az asszociáció
is mechanizmus. A lelki működések természeti jelenség., A lelki
képességek a létért való küzdelem szolgálatában állanak. Ámde az
embernél nem maradnak csak természeti folyamatnak. Ezt mutatja
a másokért való cselekvés, a nemes célokért való feláldozás, a szel
lemi munka, amely a tudományban, művészetben, jogban, techniká
ban önálló hatalommá lesz tárgyias céllal. A tudományos fogalmak
nem tisztán az érzékelés által keletkezett képzetek kifejezései, de a
teremtő gondolkodás eredményei. A természeti lefolyáshoz csatlako
zik a saját elhatározásunkból és erőnkből való cselekvés. Megválto
zik ezáltal a dolgokkal szemben való viselkedés is, amennyiben a
tudásvágy és az igazság megismerése utáni törekvés megszüli a
szellemi világot, a kuliurát. Az igazság és jóság önálló tartománya
megszületik. A kötelesség gondolata ostobaság volna az erkölcsi
világrend létele nélkül. Az események folyását megítéljük s ez a
szellemi világ az élet egy új rendje.
A szellem, bár uralomra rendeltetett, az emberi életben, a tár
sadalomban csak szerény helyet kap. Beszélünk önfeláldozásról,
szeretetről, tiszteletről, megértésről, önzetlenségről, magas erkölcsi
célokról, de az élet csakhamar rácáfol mindenre. Miért akarja az
ember jobbnak tüntetni fel magát, mint amilyen a valóságban ? Ez
az ellenhatás egy más világból való. Az erkölcs parancsolólag h a t;
feladat, amelynek megoldása ad létünknek tartalmat. A szellemi élet
célokat varázsol elénk, de azokat teljesen el nem érhetjük. Ha a
haladás és felemelkedés csak természetes fejlődés eredménye volna,
szükségtelen volna a szellemi világ létele. Ámde a felemelkedés

ftem saját erőnk eredménye, nem természetes fejlődés. Nem lehetsé
ges örömteljes cselekedet a jóban való győzelmének hite nélkül, de
az eredmény nem az átlagok fokozása, hanem más erő működése,
mert az igazság nem az egyének és tömegek összegezett véleménye.
A történeti fejlődésnek ész képezi az alapját, másként a fejlődés
megmagyarázhatatlan volna.
A szellemi munka nincs maradandóan az egyénhez kötve, de
elválva tőle, önálló, független egyetemes érvényű területet alkot.
Az igazság független az emberi vélekedéstől. Ez a hit már Plató óta
képezi a tudomány alapját, amely e hit nélkül nem fejlődhet, nem
állhat fenn. Az igazságokat az ember nem létesíti, de megtalálja.
E tudat adja meg az erőt, hogy fennálló véleményekkel szembe
szállni van bátorságunk. A jóság is felülemelkedik a hasznosságon,
mert a jóság felé való törekvés oly cél, amelyet küzdelmek és szen
vedések órán akarunk elérni s ami nem egyjelentésű a szubjektív
jóléttel. A jó parancsolja nekünk megvalósulását: kötelesség, tör
vény és a „kell“ szócska lépnek fel parancsoló módon velünk szem
ben. Erkölcsi cselekvés nem kényszer, sőt az igazi szabadság. Em
beriség és egyéniség egyaránt ilyenkor érzi magát a legszabadabbnak.
Erkölcs nélkül minden kultúra a lejtő felé halad. A munka is az
által nemesedik, válik hivatásszerűvé, hogy annak tárgyát sajátunkká
tesszük, énünkbe felvesszük. Az élet munka nélkül szétfolyik, veszít
szilárdságából, A munka összeköti s eltávolítja, csoportokra osztja
az emberiséget s rásegíti az egyént, hogy személyiséggé válhasson.
A szellemi élet tehát egy önálló területet alkot. Nem emelked
hetne azonban a természet fölé s ellen, ha csak az ember sajátja
volna. Nem az ember műve csak, de egyetemes mozgalom, amely
bennünket felvesz és amely által mássá válunk, mint csak termémészetté. Az állatnak is van lelki élete, de ez kötve marad a ter
mészet mechanizmusához s nem alkot önálló világot. Erkölcs, tudo
mány, jog, művészet a szellem alkotása, a szellem fejlődése. Az
emberi élet erkölcsi karaktert nyer s elhatározásai nem a pillanat,
a véletlen műve kell, hogy legyen. Az egyén élete feladat; szemé
lyiség és Szellemi egyénség az élet benső emelkedésével s fáradsá
gosan szerezhetők meg. A tudomány sem az empirikus lelki élet
alkotása; a szellemi életnek önállósága és saját értéke nem innen van.
A szellemi világ e meglétén alapul a vallás egyetemessége;
a vallás a bennünk legközelebben körülvevő világon kívül az élet
egy másik világát tárja elénk, a dolgoknak egy új, a másikon felette
álló, túlmenő rendjét, amely saját létünket is új alapokra fekteti.
Ezen egyetemes vallás azonban, hogy önálló legyen, egy bizonyos,
jellegzetes vallásokhoz vezet. Erre Eucken könyve későbbi részén
tér rá. Itt csak egyetemes vallásról szól, melynek meglétét az is
bizonyítja, hogy egyetemes igazságra törekvés is egy, a legközelebbi
rend felé emelkedő hatalom mellett tanúskodik. A normák is felette
állnak az embernek, ami ugyancsak egy természetfeletti rend tanú
sága. Miért nem elégszik meg az ember a meglévővel, miért törek
szik magasabbra ? A szellemi haladást és a tökéletes felé való
törekvést a lelki folyamatok mechanizmusa nem képes megmagya
rázni. E törekvés túlhalad az emberen és nem azonos a kezdet
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ösztönszerű erejével. Egy új világ jön ezáltal körünkbe. A vallás
Isten jelenléte mibennünk. Eucken Istenfogalma azonban nem fedi
teljesen a keresztyénség Isten fogalmát. Isten abszolút szellemi élet,
a maga fennségében, amely nincs korlátozva az emberi és a termé
szet, az empirikus vagy tapasztalati világ által. A személyiség fogal
ma nincs Eucken Istenfogalmában, amit mi hiánynak minősítünk.
A vallás Eucken szerint független kell, hogy legyen minden politikai
és pártszemponttól, továbbá intellektualizmustól és hasonlóan ellene
van a kijelentésnek is ; mind oly dolgok, amelyekben sokak részé
ről ellentmondásra talál.
A vallás ellensége a naturalizmusnak, amely a természeten
kívül más létet nem ism er; a historizmusnak, amely csak relativiz
must ismer, nem pedig általános érvényű és örök igazságokat; a
pszichologizmusnak, amely az egész lelki életet csupa elemekre
osztja fel s nem ismer egységes és önálló szellemi életet. A vallás
ezen alapigazságon nyugszik : a mi körünkben is van abszolút szel
lemi élet. A személyiség fogalma vagy frázis vagy tanuságtétel egy
önálló szellemi világ mellett. A vallás mellett szól a meglévővel való
elégedetlenség is s a törekvés a legmagasabbfokú boldogság és töké
letesség felé ; továbbá a törekvés a szabadság és egyenlőség felé;
törekvés az örökkévalóság felé. Ugyancsak meg van az emberek
között a benső közösségre való törekvés barátság és szeretet által;
továbbá a törekvés a nagyobbság, lelkünk mélyítése felé. Mindez
bizonyíték a vallás mellett.
Amilyen bizonyos, hogy a kultúra egy sajátlagos szellemi világ
tanúsága, éppoly bizonyos a vallás megléte. Létező hatalom, mint
a tudomány és művészet is, akkor is, ha az egyes ember keveset
vagy semmit sajátít el belőle. A rossznak és gonosznak meglétét a
vallás nem tudja megmagyarázni, de le kell, hogy tudja győzni. A
mi körünkben azonban ezen új élet is hozzá van kötve az alsóbb
élet erőihez.
A vallásnak azután sok dolog ellentmondani látszik. A lelki
élet teljesen a testhez látszik kötve; a halál véget vet úgy látszik
neki is és sok oly tevékenységnek, amely fennmaradásra volt szánva
s sok ember nem tudja elérni elébe szabott célját. Agybetegségek
az egész szellemi tevékenységet más mederbe terelik. A szellemi
élet értékei, a kultúra iránt teljesen érzéketlen a természeti fejlődés
folyása ; árvíz, földrengés, betegségek, járványok tönkre teszik, amit
ember épített. Legyőzhetetlen ösztönt látunk az élniakaráshoz, emel
lett az egészben semmi értelem, de szenvedélyes játszma semmiért.
Minden az egyszerű ok- és okozati összefüggés eredménye, a hasz
nos éppúgy, mint szörnyszülöttek létezése és a súlyos betegségek
átöröklése. A természet közömbös a szellemi értékekkel szemben.
Ami pedig az emberi társadalmi együttélést illeti, mennyi nemes tö
rekvést gázol el szeretetlenség, a támogatás hiánya ; mennyi szellemi
erő és meleg szeretet, amely nem talál munkálkodási talajt, kiakná
zatlanul vész el, pedig mennyi szükség volna r á ; mennyi a gőg, az
önteltség és a szívtelenség az emberek között, amelyek igazságos
törekvéseket nem engednek érvényesíteni, lekicsinylik a legnemesebb
törekvéseket és sajnos, az úgynevezettt vallásos emberek (azért úgy
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nevezettek, mert valóságban ilyen emberek nem vallásosak) között
sem hiányoznak az ilyen emberpéjdányok. Nem az észnek és a sze
retetnek országa látszik ez lenni. Es a szenvedés és nyomor, külö
nösen, ha állandó küzdelem a mindennapiért, nem felemel, de kiöl
minden nemes törekvést, szellemi érdeklődést; az embert kicsinyessé,
elkeseredetté teszi. Igaz, hogy gyakran ismét rejtélyessé válik egy-egy
emberélet pályája, mintha felsőbb hatalom vezetné és sok kiváló
ember ilyennek is érezte élete folyását. Mindamellett sok igazságta
lanság, le nem tagadható.
Ámde az erkölcsösség, a morális megítélés ? A lelkiismeret is
nem egyforma. Ezen önmegítélés gyakran a társadalmi környezet fel
fogásától függ. Egyes népek ellentétesen ítélnek meg gyakran egyes
cselekedeteket. Azután egyik ember lelkiismerete szigorúbb, másiké
kevésbbé az. A lelkiismeret is a következményekhez igazodik. Már
Goethe mondja : „Der Ausgang gibt den Dingen den Namen.“ Ha
a rossz, amit tettünk, nem okozott kárt, csakhamar megnyugszunk.
Az egyén továbbá összekötve van a környezetével, függ a nevelésétől,
betegség és öröklés határozzák meg cselekedetét. Hol itt a felelősség ?
Az utódok bűnhődnek elődeikért. Hol itt az igazságosság, az erkölcsi
világrend ? Ezek kétségkívül nehéz kérdések és megoldhatatlanok,
mindamellett az igazi vallásosság abból áll, hogy mind e kérdések
nem tudnak megrendíteni az Istenben való bizalomban, az erős
hitben. Mi nem azért rendeltettünk, hogy mindent átlássunk. Azután
mennyi ártatlan és meg nem érdemelt szenvedés és mennyi gonosz
ságon, csúszás-mászáson, törtetésen alapuló jólét 1
Az erkölcsi világrend mégis csak átcsillan mindezeken. M ert:
miért háborodunk fel a gonoszságon és igazságtalanságon ? Ez nem
volna lehetséges, ha az ellentéteken túl nem emelkedne egy más
hatalom s ha mi magunk is — szellemi voltunknál fogva — nem
állanánk ezen ellentétek felett. Azután, a csak emberi, nem tud
bennünket kielégíteni. Egy felettünk álló szellemi hatalom él magunk
között is és jelenvolta, mint törvény és ítélkezés érezhető ; e tények
mutatják, hogy az emberi törekvés nem áll meg magánál a csupán
emberinél. S a törekvés az is, hogy az ember részt vegyen a szel
lemi életben és részt kér a szellemi életből.
Mindehhez még hozzátesszük azt a szerény nézetünket, miszerint
az a tény, hogy az emberi történet folyamán mindig születik valaki,
mindig akad valaki, aki vezéri, vagy reformátori képességével az
emberiséget eszmeileg előre vigye, akad valaki, aki újat és újat
talál fel s így találmányokkal az emberiséget fejleszti, továbbá
akad valaki, aki a tudományokat kutatásokkal előreviszi, az irodal
mat növeli, végre az emberi társadalomban minden pályára és ren
delkezésre születik valaki, e tény is az erkölcsi világrend mellett
tanúskodik.
A továbbiakban Eucken áttér a jellegzetes vallás tárgyalására.
Az Istenségnek létünk küzdelmei közben kell hogy megnyilvánuljon,
így születtek meg a nagy személyiségek révén a pozitív vallások s
köztük mindegyikének más a világképe s más az erkölcse. Az egy
házak keletkezése szigorúan elválasztotta őket egymástól. A pozitív
vallások életeleméhez tartozik a harc s mindig voltak olyanok, kik
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kételkedtek tanításaikban. Minden vallásban van hithűség, martíromság,
minden vallás számol be csodákról, nagy személyiségekről, minden
vallásnak nagy világtörténeti hatása volt; miért volna mindez máshol
hazugság és csalás, nálunk pedig igazság ? Mi biztosít bennünket
arról, hogy nálunk mindaz nem szintén illúzió, amit kívül annak
tartunk ? A történeti aztán nem bizonyíthat az isteni mellett.
Minden vallás célja egy új világ felépítése s a szellemi élet
magaslatán ezen új világ legmélyebb követelménye jelenik m eg:
szeretet az ellenséggel szemben.

Békalencse.
Pár éve már, hogy könyvtáramat gyarapítja a fenti című könyv.
Tanulságául annak, hogyan csúszhat mellékvágányra egy tehetség
is. Mert írója, Szabó Pál — a négy vagy hat elemit végzett, 25 hol
das kisgazda (Biharugrán) —, be kell vallanom, tehetség. Ostehetség.
Csodálatos meglátással és Istenadta tehetséggel rajzolja érzelmeit,
környezetét az „Emberek" c. könyvében, mely önéletrajza. S aztán
jön ez a nem kevesebb tehetséggel és vele született stílusbeli kész
séggel megírt könyv, a „Békalencse“. Itt már meg kell állnom s
akaratlanul ráncokba szalad a homlokom.
Mi adott jogot Szabó Pálnak, hogy ezt a könyvet így megírja ?
Annak a Szabó Pálnak, akinek írását a lapok meleg szeretettel mél
tatták, a közönség, mely — előzőleg bocsánatot kérve kimondom —
úgy megy az újságkritika kolompszava után, mint az engedelmes,
de valljuk be, kissé bárgyú nyáj ; közönbösen tért napirendre felette.
A független kisgazdapárt Szabó Pál írásait füzetek, alakjában ter
jeszti, újságjában propagálja. (Hallomásom szerint.) És senkinek nem
jut eszébe, hogy felszólaljon, hogy mérsékletre intse a határokon
túllépő ifjú írót.
Azoknak tájékoztatására, akik tán nem olvasták a kérdéses
művet, legyen szabad pár szót idézni, melynek olvastára hideg fut
végig hátunkon.
A jegyzői irodában valóságos sörcsata folyik, melynek folyamán
a lámpát gyújtani bejövő lány (a bakter sógornője) és az „urak“
között valóságos birkózás folyik le. Idézem : „Mutasd meg a térde
det, Te lány, kapsz 2 pengőt — markolt a zsebébe a tiszttartó. —
Kevés, öt pengőt kapsz! — duplázott a kulcsár és elállta az ajtót.
A lány és a férfiak közt dulakodás támadt, a lány védi magát két
ségbeesetten, a tiszttartó és a kulcsár ölelgeti, mellét szorongatják.“
Nahát, hadjátok mán — állott fel a főjegyző, de érezte, hogy
ő is be van rúgva, mint a csap és elkezdett röhögni a jeleneten.
Ilyenek a falu „urai“ Szabó Pálnál. De mégsem, várjunk csak.
Most jön a hős, a lovag, a segédjegyző képében, aki egyébként szin
tén részeg már.
„Feltámadt benne minden irgalom, jóság, hódolat a nő iránt.
Felugrott, felkapta a széket, úgy vágta fejbe a tiszttartót, hogy az
menten lefordult. Majd a kulcsárt is leterítette.“
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Falusi csendélet és most jön a happy-end. A lovag hazakíséri
a megmentett hősnőt (miután számtalan barackot elfogyasztottak),
azonban előbb kissé, beviszi a saját szobájába, sőt ágyába s ott fe
ledkeznek reggelig. És most jön kérem a költői igazságszolgáltatás.
A gyönyörű éj után Julika így szó l: „Megtudja a falu ? Ezt fiam este
kellett volna mondani. De persze este sötét volt, a buta parasztlány
pedig megajándékozta a jegyző urat egy éjszakával, most már me
het. De tudod mit? Nem megyek én innen sehova!“ — Mondta és
maradt. Marad, míg az ajtót rájuk nem törik, mire is a segédjegyző
úr a fajú intelligenciájának osztatlan tetszése és röhögése közt nőül
veszi. És aztán jön az erkölcsi elégtétel. Mert ime a züllött segéd
jegyző, ki azelőtt még a nagyharangba is belelőtt egy mámoros éj
szakán, az első barackozás után kap két hatalmas pofont élete pár
jától és többé nem iszik. így ni. De van a faluban tanító is. Bizony
van. Akinek „az arca olyan tarka az éjszakai lumpolástól, mint a
megfakult lila kötő.“ Aki faággal kergeti végig letépett ruhájú felesé
gét a falun — a parasztok nagy gaudiumára, mert tetten érte a fenti
s.-jegyzővel. Persze még legénykorában, amikor is be-becipelte a
szép tanítónét ölében a hálószobába, amíg az ura az iskolában volt.
A tanítóné, akiről a zseniális író így nyilatkozik (a főjegyzőné száján
keresztül) : „Ennek nincs gyereke. Nem is lesz. Mert pár hónapja
ment keresztül egy operáción, azt mondta az urának, vakbélgyulla
dása van, . . . pedig. Szóval kórházba ment. Tehette, mert a község
fizette. Ezt tudja az urától. És most tárva-nyitva áll az öle végtelen
ölelésekre.“
Ez a tanítóné. De nem kell megijedni, jön a többi is.
„Gyűlölködve nézett szét a társaság asszonyain. Finomak voltak,
illatosak, meddők.“
Ezek pedig az orvosné, gyógyszerészné, póstamesterné stb.
Azután a fiatal tanítókisasszony, aki még a könyvben is szelíd,
szerény, kedves kis úrilány. De azért le kell bunkózni őt is. A 120
holdas paraszt fiú akarja feleségül. Ö sem bánná. Eddig rendben is
van. De, hogy nyári este a fiú keze az ablakon kihajló kisasszony
ölébe téved és hogy a kisasszony fürdés előtt „nyitvafelejtett“ ablakán
a fiú ráles a meztelen lányra, ez már nincs rendben. Meg, hogy
miután a kisasszony húzódozásától dühbe jött fiú dühében felkapja
a lompos, szurtos kis cselédlányt és elhajtat vele, majd megesküsznek
és boldogan élnek (ha meg nem haltak); ez hihetetlen. Még hihe
tetlenebb, hogy a régebben húzódozó tanítónő, összetalálkozván a
fiúval, el akarja csábítani. „Mert Sárika már azt sem bánja, hogy
nős a Sanyi.“ (A volt cselédkéje ura) . . . „Mert Sárika szeretni akar.“
Tehát Sárika két kérője is fuccs. A segédjegyző és a gazda fiú
is. Mindegyiket „megmenti“ egy cselédlány. (És itt a tendenciózusság
a regényben).
Hát ilyenek vagyunk mi falusi intelligencia ! A férfi részeges és
szeretőket keres, lehetőleg parasztlányokat fogdos; a nőink pedig
„illatosak, meddők“ és mindenki számára kaphatók.
Mi a harangba is belelövünk, amíg papjaink temploma üres,
ők nem tudnak hatni a falu népére, „mert hiába írta ki a segéd
jegyző, hogy vasárnap nincs hivatal, rá se néz a paraszt.“
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A falu úri társadalma a posványba elmernie. De nem különb
Szabó Pál szerint a falu népe sem. Március 15-én az egész falu
„alkotmányos ivást“ tart. Berúgott a zsidó kocsmáros is feleségestől.
Annak a szegénynek is a kövér, hájas feleségét cipelik be a háló
szobába és ugrálnak az ablakán ki.
Folyik a gróf bora reggelig, sőt a bíró is hozat vagy 50 litert a
kocsmából, mikor a hordók már üresek. Reggel megjelennek a pa
raszt asszonyok és cipelik haza a részeg férjeket. A postamestert
ketten viszik, a kulcsár pedig édes reménykedéssel fogdossa a fele
ségét, aki mindent ígér, de a végén a kulcsárt kizárja és a kertből
az ott váró molnárlegényt engedi be az ablakán. Aztán megjelenik
a kocsmában a csendőrjárőr,akik lopva kihörpentik az asztalon maradt
maradék borokat. így ni. A falu egy erkölcstelen mocsár, melynek a
tetején úszik a koronája, a falu intelligenciája, a békalencse, a moszat.
Mi adott jogot és merszet Szabó Pálnak, hogy ezt a szép nyel
vezetű, jó stílusú szemétdombot egy könyvben összehozza ? Biharugrán 1932-ben. Biharugra tán ilyen? Miért nem szólalt meg a falu
intelligenciájából senki sehonnan ? Miért istenítették a lapok ezt a
könyvet ? Miért nyugodtak bele a kritikusok, hogy ez így van ?
Hát ki meri azt állítani, hogy ilyen egy magyar falu keresztmetszete,
intelligenciája? Egy falu sincs ilyen 1 Nem lehet, hogy egy község min
den tagja züllött, rongy legyen ! És ha van, egy, öt, tiz ilyen község,
lehet egy könyvet írni erről, azt az általános benyomást kelteni, hogy
a falusi társadalom általában ilyen ?
Tudja a könyvolvasó közönség azt, hogy mit dolgozik a falu
hivatalnok társadalma ? Népművelés, népkönyvtár, gazdasági és mű
kedvelői előadások, szereplők betanítása, leventék, tűzoltók, dalárdák
vezetése és még vagy tizenötféle foglalkozás, ingyenes, vagy évi
20—30 P-ért. Ezért heti 10—15 órát csinál a saját állandó foglalkozásán
kívül. És kiért? „A nyomorult parasztokért“, ahogy Szabó Pál ne
vezi. Tudják azt, hogy a fiatal segédjegyzők, tanítók havi 75—80
pengőt kapnak és az idősebbek fizetései agyonkurtítva 100—150
pengőre rúgnak.
Tudják azt, hogy ahol én falun jártam, minden úri háznál gye
rekek vannak? Tudják azt, hogy a városi hivatalnok könyvtára és
olvasottsága aránylag a falusié mögött van ? De ez nem csoda, hisz
ez az egyedüli szórakozásunk. Nem a szalonnasütés, ahogy Szabó
Pál leírja : „A doktor még egy roppant fej vöröshagymát tűzött a
nyársra, mint a parasztsággal való együttérzés szimbólumát.“
A doktor az együttérzését nem a hagymával mutatja ki, hanem
igenis azzal, hogy hóban, fagyban, éjszakában megy a 6—8 kilo
méterre levő községbe egy vagy két pengőért beteghez. Amikor
3—4 pengő ára kötszert elköt és még annak az árát sem látja. Aki
számítás nélkül siet bármily rongyos kis hajlékba, hogy segíthessen.
Ezt az orvost gúnyolni vétek.
„A gyógyszerészné oly piros ajakkal harapott a pernyés zsírral
bemaszatoít kenyérbe, hogy mindenütt meglátszott rajta az ajka nyoma.
Úri életét rápecsételte ezzel a henye délután tetejére. Ennek sincs
gyereke. A doktornénak se. A postamesteréknél sem lesz keresztelő.“
Hát a mi falunk asszonyai nem heterák, hanem szerény, dolgos,
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munkás és hű társai férjüknek. Ha a mi vállaink lefelé görnyednek
az emberfeletti teher alatt, ők támogatnak; ha a keserűség szava
tör fel, aj kainkon, az ő munkás, mégis lágy kezük tapasztja be szánkat.
És igenis, nálunk mindenütt vannak gyerekek, még a doktoréknál is, hiába mondja Szabó Pál „könnyű nekik, hiszen nem bolon
dok, ha valakinek doktor az ura, könnyen megy“. Nem igaz 1 Nálunk
még a doktorné is orvos, mégis van. S minden úri házban van.
A főjegyzőné sem mondja az urára, mert gyerek van a h áznál:
„ez a vén barom“.
Hét éve, hogy falun vagyok, Borsodban, közvetlen nagy város
mellett. De soha, soha itt a környéken nem láttam azt, amit Szabó
Pál könyvében olvasok. Lehetnek egyes megbotlott emberek, de egy
közösség ilyen förtelmesen züllött nem lehet. Tudok egy esetet, ami
kor egy falusi hivatalnok magáról megfeledkezve, berúgott. Még abban
a hónapban el kellett hagynia a községet. És ha már mi rosszak
vagyunk az író szemében, hogy jön ahhoz, hogy bepiszkolja a fele
ségeket ? Akik a mi nehéz, világtól elzárt életünkbe tisztaságukkal
fényt, munkájukkal derűs, meleg otthont nyújtanak, akik amellett
gazdálkodnak, sőt ráérnek „a nyomorult parasztok“ közül bajban
levőket, betegeket meglátogatni, vigasztalni és bátorítani.
És mit gondol az író és könyvének port verő lapok, milyen
színben tűnik fel ez az ország, ha ez a könyv — Isten őrizz —
kikerülne külföldre ?
Mi itt mindnyájan testvérnek érezzük a magyar földmívest. Érte
és vele dolgozunk, segítünk tartani a befelé roskadó házikók mester
gerendáit. Életre rázzuk az elcsüggedt lelkeket. Az olajmécsesek
világánál konokul virrasztunk a reménytelen vak éjszakában. Mindezt
éhbérért. De kárpótol bennünket a szeretet, a könnyes, megtört sze
retet, mely a magyar szemekből felénk sugárzik. Kárpótol engem az,
hogy mikor Szabó Pál könyvéből részleteket olvastam az én paraszt
jaimnak, az volt a válasz: ilyent el sem lehet képzelni, ilyen nincs sehol!
Arnót. (Borsod m.)
Pártay Tivadar.
A zsinati tanügyi bizottság javaslatának fontosabb pontjai.
37. §. A z evangélikus egyház elemi népiskoláinak tanítási
nyelvét az iskolafenntartó testület állapítja meg az országos törvé
nyek korlátái között, de úgy, hogy a nem magyar anyanyelvű gyer
mek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élő
szóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.
38. §. A z elemi népiskolákban csak az egyetemes egyház által
engedélyezett tankönyveket szabad használni.
39. §. Minden iskolafenntartó testület köteles elemi népiskoláját
a szükséges taneszközökkel, népiskolai ifjúsági könyvtárral és tanítói
szakkönyvtárral ellátni.
40. §. Tanítóknak az elemi népiskolákban csak olyan evangé
likus vallású feddhetetlen és egyházias életű, államérvényes elemi
népiskolai tanítói (tanítónői) oklevéllel bíró állampolgárt lehet alkal
mazni, aki megválasztása előtt kötött házasságával nem áll ellen
tétben ezen törvény 43. §-ának rendelkezéseivel.
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Áldás legyen a Jóltevőkön!
Irta : Gábrieny Sámuel ny. igazgató-tanító. Az alapgondolat a vers kezdőbetűiben rejlik.

Életünkben bajjal küzdünk,
Lelkünk, szívünk szomorú .. .
Jó az Úr .. . ha Vele élünk,
Eloszlik majd a ború.
Nála van az Ég jósága,
Az útja szívhez vezet.. .
Jóbarátok Társasága :
Óvja a szegényeket.
„Békesség legyen a földön!“
Azt hirdette az angyal,
Remény, hit száll a szivekre,
Áldott jó Megváltónkkal.
Tisztes megjelenésével
Ott áll a kapuk előtt,
Kopogtat azok ajtaján,
A gazdag s szegény között,
Szerető szívét kitárja.
Tanácsot ad a népnek,
A szeretet hű szavára :
Legyünk jó tettre készek !
Takarékosság a jelszó . ..
Állandó gyakorlása
Reménnyel tölti el szívünk
S ránk száll Isten áldása.
A jó példát kövessük hát,
Segítsük a szegényt s á rv á t!
Áldás fakad nyomában.
Gazdagodjunk a jóságban,
A szeretet szívhonában !
Nyíregyháza, 1935. XII. 23.

Kéri a Simon és Garab cég lapunk igen tisztelt munkatársait,
hogy a kéziratra használt papírosnak csak az egyik oldalára szíves
kedjenek írni.
Csekkünkön csak előfizetési díj küldhető, tagsági járulék nem !
A márciusi hangjegymelléklet ívenként 10 fillérért portómentes
küldéssel kiadónál kapható. — Januári, februári elfogyott!
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználd
sára és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
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KIS HÍREK
Közöltük múlt számunkban a torvaji
leánygyülekezet kántortanítójának elhuny
téról szóló gyászjelentést Rövid életrajzi
adatai a következők: Z a k ó c s F e re n c
1883 május 23-án született a somogymegyei Sandon. Tánulmányait a soproni
ág. hiív. ev. líceumban, majd a soproni
ág. hitv. ev. íanítóképzőintézetben vé
gezte. 1906-ban szerzett kántortanítói ok
levelet. Még ez év őszén a somogyszili
gyülekezet megválasztotta osztálytanító
jának. 1906 november 1-én foglalta el
első állását, ahol 1912 március végéig
működött.
1912 április 1-én a torvaji evangélikus
leónygyülekezet választotta meg levita
tanítójának. Résztvett a világháborúban,
ahonnan sebesülten bocsátották haza.
1928-tól iskolalátogató körtanííó volt. Fe
lettesei. kartársai szerették, megbecsülték.
1935 őszén kezdett betegeskedni. Hoszszas rábeszélés után ment csak orvos
hoz. Egyideig a budapesti Bethesda-kórházban ápolták, de segíteni nem tudtak
rajta. Késő volt. December közepén ha
zajött és többet nem hagyta el az ágyat.
1936 január hó 13-án visszaadta lelkét
Teremtőjének.
A reform átus tanítóságnak gyásza van.
S im o n K á r o ly ny. igazgató-tanító, pres
biter. a református zsinat első tanító
képviselője, a Konvent, a Tiszántúli Ref.
Egyházkerület, az Alsószabolcsi-Hajdúvidéki Ref. Egyházmegye tanügyi elő
adója, az Országos Ref. Tanítóegyesület
díszelnöke stb. stb. életének 80. évében
f. évi január hó 12-én elhalt. Nagy rész
vét mellett temették el a hajdúhadhézi
ref. temetőben Jelleme a magyar tanítónak
örök példa 1 Emléke áldott és örökké élő!
Az Orsz. Református Tanítóegyesület
feledhetetlen elnökének: D o b ó S á n d o r 
n a k a síremlékét folyó évi február hó
16-án délután fél 2 órakor leplezte le a
hajdúböszörményi temetőben. Az ünne
pélyen az 0. R. T. E. elnöke: Ormós
Lajos mondotta az ünnepi beszédet.
Tanítók napja Győrött.
G y ő r k ö r n y é k i ta n ító k s z e m in á r iu m i
e lő a d á s a i. A tanfelügyelőség ebben az

évben február 12-én, szerdán rendezte
első pedagógiai összejövetelét a Szent
Imre népiskolában. A rossz időjárás elle
nére az intézet tornatermét egészen meg
töltötték a környékbeli tanítónők, apácák,
plébánosok, tanítók. Angyal Béla tanfel

ügyelő nyitotta meg az ülést. Bokányi
Jenő bőnyrétalapi tanító IV. osztálybeli
leánytanulókkal gyakorlati mintatanítést
tartott, majd értekezletet olvasott az új
tanításterv gyakorlati alkalmazásáról. —
A második előadást Kovácsics Sándor
dr egyet, magántanár, Győrváros tiszti
orvosa tartotta a magyar falu egészség
ügyéről. Végül Katona Géza népműve
lési titkár bejelentette, hogy az iskolénkívüli gyermekszórakoztatás sorozatába
a bábjátékot is fölvették. Skultéty Lola
munkatársaival pompásan fölszerelt báb
színházát készített, amelyet előadás ke
retében be is mutattak. A bábszínházát
minden iskolában be fogják mutatni.
T a n ító -e st a R o y a lb a n . Február 12-én,
szerdán este a tanítótársadalom műsoros
táncos estet rendezett a Royalban. A
gobelinteremben hangulatos műsor ve
zette be az estet.
A g y ő r v á r o s i é s v á r m e g y e i á lta lá n o s
ta n ító e g y e s ü le t központi választmánya,
Fritz György elnöklete alatt délután ta
nácskozott a belvárosi róm. kath. iskolá
ban A folyó év első ülésén az új elnök
szívből üdvözölte a népes értekezletet.
Azután bejelentette, hogy küldöttséggel
járt Benedek Vince tiszteleti örökös el
nöknél, születésének 80. évfordulója al
kalmával. A jelenlevő pedagógust, a
győri tanítók nesztorát, újból üdvözölte
és iskolai, egyesületi, társadalmi, közéleti
jótékonysági érdemeit méltatta. A választ
mány bensőséges ünneplését meghatódottan köszönte meg Benedek Vince.
Magyar nótakedvelők figyelm ébe!
Most jelent meg Eőry Dénes gyóni
tanítónak négy kitüntetett eredeti magyar
nótája, terjesztési példányokban. Könnyű,
választékos zongorakisérettel. Ára az
összeg előzetes beküldésével 80 fillér.
Az összeg bélyegben is küldhető.
A „BÚVÁR“ második évfolyama
a tragikus hirtelenséggel elhunyt szer
kesztőnek, L a m b r e c h t Kálmán professzor
nak keze alól kikerült füzettel indul, s
az ő szellemében, híven szolgálja a ma
gyar természettudományi és technikai
művelődést. Első lapjáról az,ő képe tekint
az olvasóra s az ő életpályáját és egyé
niségét méltatják C a va llier József, H a la s y N a g y József, P o n g r á c z Sándor és P r in z
Gyula megemlékezései. Meghatottan ol
vassuk Lambrecht Kálmán két utolsó
írását, mély tudásának, írásművészeté
nek és kedves humorának utolsó meg-
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nyilatkozásait. W in te r n itz Arnold sebész
professzor a sebészet új eredményeit is
merteti, P o n g r á c z Sándor, S z ö r é n y i Imre,
V a d á s z Elemér és P é n z e s Antal állat
tani, élettani, földtani és növénytani cik
kei mellett a rádiótechnika, a textilipar
és a gumigyártás témaköréből sok újat
tudunk meg a januári számból. B a lo g h
Károly és F o d o r Ferenc a néprajz és a
történelem érdekes határkérdéseiről, F á

biá n Gyula népművészeti alkotásokról ír,
S ik ló s s y László pedig bemutatja a Lánc

híd ősének, a hammersmithi Themzehídnak képét. A januári füzet gazdag
tartalmáról ez a néhány sor csak vázla
tos képet ad. Olyan változatos, olyan
színvonalas és páratlanul érdekes, kép
anyagában olyan művészien szép a
BÚVÁR új száma, hogy elragadtatással
lapoz benne az olvasó.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : H am ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Az 1935. évi egyetemes közgyűlésnek az egyházi ének- és
zeneügyünkre vonatkozó határozatai.
F. év januárban jelent meg a magyarországi ág. h. ev. keresz
tyén egyetemes egyház 1935. évi november 15-én Budapesten meg
tartottrendes egyetemes közgyűlésének jegyzőkönyve, melyből ezennel
közöljük az egyházi ének- és zeneügyünkre vonatkozó határozatokat.
Tesszük ezt pedig azért, mert az egyetemes jegyzőkönyv a kántorok
körében kevésbbé hozzáférhető, mint az E. N. Kántori Rovata.
A jegyzőkönyv 35. pontja szerint az „Erős vár“ fordítása ügyé
ben szervezett bizottság bejelentette, hogy a pályázat meddőnek bi
zonyult s a szűkebb pályázat sem járt eredménnyel, mert az erede
tinek megfelelő, hű és költői értékű fordítás nem született. A bizott
ság tehát azt javasolta, hogy az egyetemes közgyűlés újabb és je
lentékenyebben jobb fordítás keletkezéséig a Dunántúli Enekeskönyv
„Erős vár“ szövegét nyilvánítsa hivatalos szövegnek annál inkább,
mert általánosan elterjedt s az ismert magyar szövegek közül a leg
inkább énekelkető. A bizottság, noha az „Erős vár“ pályázata fel
tétlen értékű fordítást nem eredményezett, azt javasolta az egyetemes
közgyűlésnek, hogy a pályadíjat a viszonylag legjobb két pályaműnek
adja ki olyformán, hogy az „Isten a mi oltalmunk és erősségünk“
jeligéjű pályaműnek 200 pengő, a „Harci riadó“ jeligéjűnek pedig
100 pengő jusson. A bizottság egyúttal annak elhatározását is kérte,
hogy a pályázat 200, illetőleg 100 pengő kiadásával zárassák le s
újabb fordítás csak akkor vétessék figyelembe, hogyha előzőleg vala
melyik egyházi lapban megjelent. Az egyházi sajtónak ily szempontú
megfigyelésével a bizottság az ügy eddigi előadóját, D. Kovács Sán
dor püspököt bízta meg.
Az egyetemes közgyűlés 1. az „Erős vár“ hiteles magyar szö
vegéül mindaddig, amíg tökéletesebb fordítás meg nem születik, a
Dunántúli Énekeskönyv 256. számú énekszövegét jelentette k i; 2. a
bizottság javaslata értelmében elrendelte a pályadíjaknak a szabályszerű igazolással jelentkező fordítók részére való kiadását.
A jegyzőkönyv 36. pontja arról értesít, hogy a múlt évi egye
temes közgyűlés jegyzőkönyvének 43. pontja értelmében a Magyar
honi Evangélikus Lelkészegyesület egyházmegyei értekezletei tárgyal
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ták a D. D. Raffay Sándor püspök szerkesztette új istentiszteleti
rendet, s azoknak- jelentéseiből kitűnt, hogy azt általánosan kötelező
bevezetésre alkalmasnak tartják. Az egyetemes közgyűlés a liturgiái
bizottság javaslatára a D. D. Raffay Sándor püspök szerkesztette is
tentiszteleti rendet az általa szükségesnek vélt módosítások megté
telére és életbeléptetés céljából az egyházkerületek püspökeinek ki
adta, az új német istentiszteleti rend tervezetének a Dörmer Frigyes
féle átdolgozás után a német egyházközségekkel való közlését el
rendelte, a tót egyházközségeknek pedig engedélyt adott arra, hogy
amíg új istentiszteleti rendjük elkészül, a régit használhassák. A
gyermek- és ifjúsági istentiszteletek, valamint a temetés és más egy
házi cselekmények rendjének megállapítását az egyetemes közgyűlés
az Egyetemes Agenda megalkotásával kapcsolatban tartja megvalósítandónak.
A jegyzőkönyv 37. pontja értelmében az egyetemes énekügyi
bizottság bejelentette az egyetemes közgyűlésnek, hogy a szarvasi
ev. egyházközség megbízása alapján, Bartos Pál szarvasi lelkésztől
szerkesztett Evangélikus Keresztyén Énekeskönyv kéziratát D. Payr
Sándor nyug. egyetemi tanár végezte el. A bírálat alapján a bizottság
megállapította, hogy Bartos Pál szarvasi lelkész Evangélikus Keresz
tyén Énekeskönyv c. énekgyüjteménye 978 énekből áll, melyek közül
a Dunántúli Énekeskönyvből az egyházkerület engedélyével 411 éne
ket, a Tranoscius-énekekből 216-ot, a békéscsabai énekeskönyvből
191-et vett át. Az énekek nagyrészét a szerző részint régi magyar
énekek közül, részint Margócsy József, Gajdács Pál, Vietórisz József,
Szántó Róbert, Pusztai József és Bartos Pál énekei közül választotta
ki. Költészeti szempontból az énekek különböző értékűek. Az ének
szövegek ellen egyházi és hitvallási szempontból kifogást emelni nem
lehet. Az énekeskönyv anyaga túlságosan nagy : 978 énekszöveget,
illetőleg 250 dallamot tartalmaz. Hozzáértéssel eszközölt rostálás nö
velné a gyűjtemény értékét. A mű tárgyi elrendezése nehézkes és
egyszerűsítése kívánatos.
Az egyetemes közgyűlés elhatározta, hogy a Bartos Pál-féle
énekgyüjteménynek a szarvasi egyházközség által való kiadása és
egyes egyházközségekbe való bevezetése ellen nem emel kifogást,
tekintettel azonban a fontos közegyházi érdekre, az énekeskönyv
tüzetes átvizsgálására az énekügyi bizottság elnökének elnöklete
mellett bizottságot alakít, melynek tagjai : D. Payr Sándor, D. Kovács
Sándor, dr. Vietórisz József, dr. báró Podmaniczky Pál, Paulik János,
Kemény Lajos, Mihalovics Samu, Magócs Károly és Pass László.
E bizottságba a szarvasi egyházközség is küldheti megbízottját.
A jegyzőkönyv 38. pontja a koráléneklés helyesbítéséről szól.
A bányai egyházkerület felterjesztése alapján az egyetemes énekügyi
bizottság megtárgyalta Kapi-Králik Jenő budapesti deák-téri templomi
karnagynak a koráléneklés reformjára vonatkozó javaslatát, mely
szerint ajánlja 1. a „hibásritmusú“ koráléneklés kijavítását, 2. az isme
retlen Luther-dallamok és Luther-szövegek összegyűjtését és kiadását.
Az első pontnál utal arra, hogy koráljainkból kiveszett az eredeti rit
mus üde szépsége; a német ev. egyház visszaállította a korálok ere
deti ritmusát s ezt a munkát kellene egyházunkban is megvalósítani.
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A második feladatot az eredeti Luther-dallamok és szövegek össze
gyűjtésében és a magyar egyházi életben való értékesítésében látja.
Dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti zenetanár
és Fodor Kálmán győri karnagy bírálata alapján a bizottság a kér
déseket részletesen tárgyalta. Megállapította, hogy koráléneklésünkben
nem annyira „hibás ritmusról,“ mint inkább „kiegyenlített ritmusról“
szólhatunk, mert több korálunkat két évszázad óta a most haszná
latos ritmusban éneklik. A ritmus különben is idők folyamán átala
kulhat és ezek a korálok átalakult ritmusban is életképesek marad
tak. A gyakorlat szempontjából az eredeti ritmushoz való visszatérés
sok nehézséggel jár. A német visszatérési mozgalom sem nyert még
befejezést. A németországi bizottság sem ragaszkodott mindig a leg
régibb eredetű melódiához és a ritmusok közül is az elterjedtebbeket
fogadta el. Egyes dallamokat a németek is még mindig kétféle rit
mussal használnak. Számolni kell a hívek konzervatívizmusával és
a ritmikus éneklés nehézségeivel. Különösen fontos tudni, hogy a
koráléneklés nem hajtható végre az énekszövegek ritmikai revíziója
nélkül.
Az ismeretlen Luther-féle dallamok és szövegek mentői telje
sebb összegyűjtését a bizottság kívánatosnak minősítette.
Az egyetemes közgyűlés a koráléneklés reformjára vonatkozó
javaslatot a felvetődő nehézségek miatt mellőzendőnek tartotta, ellen
ben a Luther-féle énekek szövegének és dallamának összegyűjtését
helyeselte s e munka végrehajtására D. Kapi Béla püspök elnöklete
alatt Kapi-Králik Jenő, dr. Gárdonyi Zoltán, Peschko Zoltán, Zalánffy
Aladár, Kuthy Dezső és D. Szeberényi Lajos Zsigmond tagokból
álló bizottságot kérte fel.
Közli: Hamar Gyula.
*

Mi a „polifon stílus“ ?
A zenei kifejezés módjának, vagyis a zenei stílusnak egyik
jellegzetes alakja az úgynevezett polifon (polifónikus, polyphon) stilus.
A „polifon“ kifejezés két görög szó összetételéből ered és szószerint
annyit tesz, hogy „sokhangú“. Ezzel azonban nem jutunk kö
zelebb a lényeg megértéséhez, mert vannak igen „sokhangú“,
azaz sokszólamú zeneművek, amelyek nem polifónikusak,
viszont igen sok két vagy három szólamú, tehát „kevéshangú“ zene
mű van, amely polifónikus. A lényeg tehát nem a szólamok soka
ságéban rejlik, hanem abban, hogy minő viszony áll fenn valamely
zenemű egyes szólamai között. Ezt legjobban egy példából értjük
meg. Vegyük elő a Kapi-féle korálkönyv bármelyik számát. A szó
lamok száma négy ; közülük a legfontosabb a legfelső (a szoprán, v.
diszkant), mert ez tartalmazza a korái dallamát, (zeneileg nem isko
lázott emberek néha a dallam helyett „szólamot“ mondanak, ami
teljesen hibás). Ezt a dallamot a többi szólam harmóniákká egye
sülve kíséri. Tehát a többi szólamnak sem önálló rendeltetése, sem
pedig az összefüggésből kiragadva önálló zenei értelme nincsen.
Különösen észlelhető ez a középszólamoknál (alt, tenor). Ez az úgy
nevezett „homofon“ (együtthangzó) stílus, melynél a dallam és az
annak alárendelt kíséret különböztethető meg. Másik példa : vegyünk

135

elő egy egyszerű, kétszólamú kánont, vagyis egy olyan énekművet,
amelyikben az első szólam által előadott dallomot énekli az elsőhöz
a második szólam is, csak későbben kezdve, vagy eltérő ritmusban.
Világos, hogy a kánon esetében nincs dallam és kíséret, hanem
minden szólam egyenlő fontosságú és mindegyiknek van önálló zenei
értelme, tehát a szólamok egymáshoz mellérendelt viszonyban álla
nak. Míg tehát a homofón stílusban a szólamok akkord-oszlo
pokká egyesülve együttesen haladnak, addig a polifon stílusban
minden szólam önálló terv szerint készül. Az önállóság különféle
fokú lehet és a határait az szabja meg, hogy a különféle önálló szó
lamok egyidejű hangzása zeneileg érthető legyen. Polifon stílusban
írt énekkari művekre jellemző, hogy az egyes szólamok még a szö
veg tekintetében is önállóak, amennyiben a szöveg azonos részeit
nem egyidejűleg, hanem bizonyos időbeli eltolódással éneklik. A
hallgató figyelme a homofón stílusú zeneműnél a vezető dallamra
és a harmóniákra irányul, polifon stílusú zeneműnél pedig az egyes
szólamok önálló dallamait igyekszik követni. Innen van az, hogy a
polifónikus zenemű „sokhangú “-nak tűnik fel, szemben a homofón
stílussal, melynek hallgatásakor a sok szólamot csak mint egységes
harmóniákat fogjuk fel.
Megjegyzendő, hogy a kánon csak egyik különleges fajtája a
polifóniának. Polifon minden olyan zenemű, amelyiket az ellenpont
(kontrapunkt) elvei szerint szerkesztenek. Az ellenpont lényege mindaz,
amit a polifóniáról a fentiekben röviden megállapítottam. Polifónikus
pl. a januári kottamellékletünkben közölt Schütz-kórus „Krisztus kö
nyörülj, Uram könyörülj“ szövegű részlete is (2. old. 3. s köv. sorok).
A zeneirodalomban a XVIII. század közepéig igen nagy szerepe volt
a polifóniának, azóta azonban inkább a homofónia emelkedett ve
zető szerepre. A mi századunk eleje óta ismét kezd a polifónia a
zenei érdeklődés előterébe nyomulni részint a régi ellenpontozatos
művek felújítása révén, részint pedig számos modern zeneszerző
munkájában. Az énekkari irodalomnak határozottan az értékesebb
része az, amelyik polifon stílusú. Ennek a magyarázata nagyrészben
a karénekesek lélektanában rejlik: a homofón zeneműnél csak a
dallamot tartalmazó szólam tagjai énekelnek olyasmit, ami őket ze
neileg teljesen kielégíti, a többiek ellenben unalmas töltelék-szóla
mokat fújnak. Ezzel szemben a polifónia lényegéből következik, hogy
polifon stílusú zenedarabnál minden énekes önálló zenei értelmű
énekelnivalóhoz jut. A kar betanításának a módját illetően megjegy
zem, hogy polifónikus mű esetében sokkal inkább kell az egyes
szólamokkal külön-külön foglalkozni, mint homofón karművek ese
tében.
Dr. Gárdonyi Zoltán.
*

Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évf. márciusi számának Kántori
Rovatához a következő hangjegymellékleteket csatoljuk: 1. „Áldjad,
én lelkem, az U r a t...“ (egynemű kar). 2. „Ha végszükség szoron
gatna . . . “ (egynemű kar). 3. „Istentől el nem állok,. . .“ (egynemű
kar). 4. Dicsérd, én lelkem . . . “ (egynemű kar). 5. „Élet Ura, Krisz-
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tu s u n k ...“ (húsvéti vegyeskar). 6. „Élet Ura, K risztusunk...“ (hús
véti egynemű kar).
Az „Áldjad, én lelkem, az Urat“ kezdetű egynemű kar szövege
eredetileg reformáció-korabeli német szöveg („Nun lob mein Seel
den Herren“), melynek szerzője Graman János (1487—1541), aki 1519ben még dr. Eck Jánosnak, Luther ellenfelének volt az írnoka, azon
ban későbben Luthernek pártfogoltjává s barátjává lett és königsbergi
lelkészként halt meg. A dallam az 1540. évi augsburgi énekeskönyv
ből ismeretes.
„Ha végszükség szorongatna“ („Wenn wier in höchsten Nöten
sein“) c. egynemű kar eredeti német szövegét Eber Pál (1511 —1569)
wittenbergi tanár s főszuperintendens írta, aki Melanchthonnak tanít
ványa és barátja volt. A dallam eredetileg francia zsoltárdallam, mely
1547-ben Lyonban jelent meg legelőször.
„Istentől el nem állok“ c. egynemű kar szövegének a szerzője
Helmbold Lajos (1532—1598) mühlhauseni (thüringiai) szuperinten
dens. A dallam eredetileg világi dallam volt.
„Dicsérd, én lelkem“ kezdetű egynemű kar szövegének szer
zője Neander Joachim (1650—1680) brémai lelkész, aki a legkiválóbb
pietista énekköltők közé számítandó. A dallamnak legrégibb alakja
1665-ben jelent meg egy stralsundi német énekeskönyvben.
Az „Élet Ura, Krisztusunk“ c. húsvéti kart Stein Károly (szül.
1824-ben) néhai wittenbergi orgonás és zeneigazgató vegyeskari és
Palme Rudolf (1834—1909) magdeburgi orgonás és zenetanár egy
nemű kari feldolgozásában közöljük. A dallam szerzője Franck
Farkas János (szül. 1641 táján, megh. 1695 után).
Hamar Gyula.

Pályázati hirdetés.
A szabadi evang. leányegyházközség üresedésben levő levita
tanítói állásra az alábbi feltételek mellett pályázatot hirdet. Köteles
ség : a hívek lelkigondozása, vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek
tartása ; reggeli könyörgések végzése ; a magániskola (20 tanuló) és
a gyülekezet anyagi ügyeinek vezetése. Az istentiszteletek nyelve
német, a tanítás nyelve magyar-német. — Fizetés: Háromszobás
lakás mellékhelyiségekkel és kerttel. Évi 250 pengő készpénz; 15 hl.
búza ; 15 hl. rozs ; 6 hl. kukorica ; 4 bécsi öl keményhasábfa haza
szállítva ; páronként 7 1. bor, vagy annak pincei középára; 3000
négyszögöl szántó és 500 négyszögöl kaszáló rét használata; a köz
ségi legelőn egy félhelyes gazdát, az erdőn egy két fertályos gazdát
megillető jo g ; a gyülekezet a tanító földjét felszántja, a termést
hazahordja; malom- és egyházi fuvarokról gondoskodik; stóla:
temetés 1 pengő, esketés 50 fillér; a politikai községtől kap évente
két kocsi szénát és az ismétlős iskolások után jelenleg 54'40 P. —
Államsegély nincs! — Szabadi Somogymegyében, a Dombóvár
kaposvári országúton fekszik. Vasútállomása 8—10 perc gyalog. —
Csak érfiak pályázhatnak. — A kellően felszerelt kérvények —
válaszbélyeggel ellátva — március 14-ig a dombóvári evang. lelkészi
hivatalhoz küldendők.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .

Szerkesztői üzenetek.
B enedek Vince. Szeretettel köszönitek egyesületünk s a magam
részéről 80. életéved betöltésekor. Az Úr gazdag áldását kérem életedre.
Gyönyörű tartalmú soraidat vettem. Szíves elnézésedet kérem, hogy
munkatorlódás miatt csak most válaszolok rá. Majd nyugodtabb alka
lommal viszonzom annak tartalmát érdemileg. — Rozsondai Ká
roly. Észrevételeidet köszönöm. Magam is látom e hiányokat, de
több ok miatt nem tudtam jobban elintézni. Állandóan dolgozunk a
tökéletesítésén. Melegen üdvözöllek. — Bánó Ádám. Másik észre
vételed kiszorult. Majd legközelebb. — Pártay Tivadar, Arnót.
Az újévi beköszöntő elkésett s így időszerűtlensége miatt nem kerül
het sorra. Szívesen veszek helyette mást. — Kertai János. Én sem
ilyennek képzeltem 1 Csodálkozom leveled második részében közölteken 1 Egyébként hasonló megfigyeléseim nekem is vannak. Örülök
az utolsó közlésnek : a helyzet javulásának. Ez a helyes! — Őrszig ety Lajos. Egyetértek veled. Még mindig nem továbbképző!
A múltkor elveszettnek jelzett költemény meglett. Alkalmilag küldöm.
— Radnai, N agyszén ás. Sok dolgom miatt még nem volt alkal
mam felelni soraidra. Örülök, hogy jól vagy. üdvözöllek 1— Fuchs
János. Örülök a küldeménynek, szívesen veszek hasonlót máskor is !
— W eltler János, Győr. A leveledben jelzett tanmenetet küldd
m eg! Ha nem nagyon hosszú, érdekessége miatt szívesen közlöm,
üdvözöllek. — Bertalan S. Örülök, hogy életjelt adtál magadról s
tetszett a könyv. — Munkatársaimnak é s olvasótáborunknak.
Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a társadalom s a nagyvilág ho
gyan vélekedik a tanító helyzetéről, munkájáról. Még mindig sok
ferdeséggel találkozunk e téren. Mai számunkban több megfigyelés
tanúskodik erről s élesen rávilágít a helytelen írói felfogásra Pártay
cikke. Szeretnék folyóiratunkban állandóan foglalkozni e kérdéssel.
Felkérem tehát tanítótestvéreimet, munkatársaimat, kutassák és hoz
zák lapunk tudomására, hogy mit írnak rólunk mások. így például:
hogyan nyilatkoznak nagy emberek a tanítói hivatásról; kik írtak
regényt, amelyben tanító szerepel, hogyan állította ott be az író a
tanítót; színdarabokban milyen a szerepe, versekben szerepel-e és
hogyan. Szívesen hozok e térről szemelvényeket, hogy lássuk ezen
a téren is helyzetünket.

A kiadó üzenetei.
Több februári Ev. N ép isk olát kaptam vissza címszalag nélkül, a borí
tékon ezzel a felírással: Cím nélkül érkezett! Valószínű útközben leszakadt ezekről
a keresztkötés. Aki tehát februári számunkat nem kapta meg, kérje azt a kiadótól,
aki azonnal postára teszi. — M. Qy. é s M., B ék éscsa b a . Igazatok van. A per
lés igen sokba kerül. 5—10 pengős hátralék bíróság útján behajtása 3—10 pengős
költséget jelent a bepereltnek. Kérditek : pereltem-e mór be valakit ? Sajnos, igen I
Aki a lapot elfogadja, annak fizetnie is kell érte 1 Ez kúriai döntés. — Megmond
hatjátok említetteknek, hogy nekik is megküldöm a fizetési meghagyást. Ez 1 P 62
f-be kerül személyenként. Legjobb tehát a hátralékot mielőbb rendezni. — Több
érd ek lő d ő n ek . A Simon-Garab cég vidékre is dolgozik. Könyveket, újságokat,
folyóiratokat, értesítőket nyom jutányos árért és ízléses kiállitásban, Keressétek fel
ti is rendeléseitekkel. Sok meleg üdvözlet 1 — K ed ves Kartársaim 1 Az „Evan
gélikus Népiskola“ januári száma és ennek hangjegymelléklete — bar ez utóbbi
ból pár száz példánnyal többet nyomattunk — az utolsóig elfogyott. Január hóban,
tehát az első számunk megjelenése után ötven új előfizető és több hangjegymellék
let igénylő jelentkezett. Nem tudok kérésüknek eleget tenni, ha ti nem jöttök segít
ségemre. Kérlek benneteket, legyetek szívesek és küldjétek elmemre minél több nélkü
lözhető januári, esetleg februári hangjegymellékletet és folyóiratunkból januári szá
mokat. Szívességieket előre is hálásan köszönöm. — F. ]á n o s lelk ész úrnak,
E gyh ázask ozár. Szives, meleghangú, felvilágosító sorait nagyon köszönöm. így
mér tisztán áll előttem minden. A jelzett összegeket megkaptam s 1936. év végéig
rendben van az előfizetés. A reklamáció Ráckozár-nak szólt. Most már ez is tárgy
talan. Boldoggá tett „jóakaratú pártfogója“ aláírásával. Sok ilyen nemesszivű lel
készt adjon nekünk a jó Isten ! — K. 3 > N yíregyháza. Dicséred folyóiratunkat
leveledben. Ez jól esik nekünk s köszönjük is az elismerő sorokat. Szeret.nők, ha
minden evangélikus tanító olyan rajongással csüggne lapunkon, mint te 1 Üdvözöl
lek ! — R. S., B pest. „Boldoggá tett — írod lapodon —, hogy Nyíregyházán 22-en,
Cegléden 10-en fizettek elő az Ev. Népiskolára.“ Mi is örültünk ennek. Veled együtt
hisszük és reméljük, hogy öntudatos kartársaink lapunk iránti szeretete a jövőben
állandóan fokozódik s minden tanító türelmetlenül várja majd folyóiratunk havon
kénti megjelenését. — K irályfalvi G usztáv, B udapest. Az izenetet elhelyeztem.
Két lapot tudtam csak küldeni címedre. A többit Sopronban a Röttig-Romwelternyomdában, vagy Krúg Lajos Bátyánknál szerezheted meg Meddig leszel új állo
máshelyeden ? Gratulálok 1 Leveled is megérkezett. A legfontosabbat, a „számtan
dolgozat“-ot nem kérdezted meg ? Nincs időm írni, de szeretnék D.-vel személye
sen beszélni. Ezt tedd lehetővé. —■ Lullatelep. Soraidat köszönöm. Említett kéz
iratot Hamar Gyula Öméltóságához légy szives küldeni. Örülök, hogy lapunkkal te
is igen meg vagy elégedve. Üdvözlet! — V árkonyi Endre, Budapest. Szívesen
és örömmel küldök Mikus Csák István karnagy úrnak 40 darab januári hangjegy
mellékletet, csak várnia kell pár napig. Ugyanis elfogyott teljesen a januári és
februári melléklet és remélem, hogy kartársaim — kikhez kérő szóval fordultam —
kisegítenek pár darab hangjegymelléklet címemre juttatásával. — Cséry Lajos
le lk é sz ú rnak, Dom bóvár. A hirdetést leközöltük. 8 pengő járna ezért. Mivel
Szabadi előfizető: nem számítunk semmit. Kérjük azonban az 1936. évre az elő
fizetést, 10 pengőt, beküldetni. Dombóváron van-e evang. elemi népiskola? Leve
lezőlapon szíveskedjék erre kiadónak válaszolni. — P áter J., Káva. Lapodat na
gyon köszönöm. Kívánságod szerint járok el. Miért nem dolgozol lapunkba, mint
a múltban ? Szerényen díjazzuk munkatársainkat. Baráti üdvözlet! — M acher
]en ő , Páhi-K askantyú-tanya. Felvilágosító soraidért hálás köszönet. — Nagy
szükségünk van az előfizetési díjakra. Megnyugtat, hogy a hátralék beküldetését
szorgalmazod — Bár mindenki igy cselekednék 1 — V álasz több levelezőlapra.
A hátralékok beküldésére — kivételesen — négy hétig várok még. Ennek letelte
után a költséges peres eljárást megindítom minden hátralékossal szemben.

Királyfalvi Gusztáv üzenete.
H offm an n J„ K aposszekcső. Katonai szolgálatod idejére két és fél hó
napra teljes fizetés j á r ! Helyettesről az iskolafenntartó gondoskodik. Levélben
bővebbet.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .
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Kiadja :
AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.
Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal.
A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési á ra : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díjak az O rszágos Evangélikus
T anítóegyesület pénztára, C egléd (42,523. számú csekkszámla)
címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. Az 1927. évi október hó
27-én tartott egyetemes közgyűlés jkv.-nek 65. pontja az 5. bekez
désében kimondja: „az Országos Evang. Tanítóegyesület felterjesz
tésére és a tanügyi bizottság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés
elrendeli, hogy az Orsz. Ev. Tanítóegyesület lapjának, az «Evang
élikus Népiskoládnak egy-egy példányára iskolánként (nem osztályon
ként) az összes elemi iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“

A lap elfogadása elő fizetési k ötelezettséggel jár.
N e csak járassuk, o lvassu k is lapunkat!
Aki lapunkat n em kapta m eg, kérje azt a kiadótól.
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Berzsenyi Dániel.
A tanítónak hivatása teljesítése közben mindig eszményeket
kell szolgálnia. Valláserkölcsi és nemzeti eszme elmélyítése, jellem
nevelés és állampolgári gondolat egyaránt felemelkedést kíván a
köznapi gondok köréből. Amikor a tanító lelkét megüli a minden
napi életküzdelmek terhe, hol találhatna üdítőbb felszabadulást, mint
o tt: a költészet honában, a szellem szabad szárnyalásának világá
ban ? Milyen jó, ha napi fáradalmaink közt bele tudunk merülni egyegy költői lélek szellemvilágába s felékesíthetjük, a szivárvány színeibe
foglalhatjuk lelkünk szárnyait a költői világ himes mezejének sok
ezer színpompás virágával 1 Hány költő alkotása vált már így a
fáradt tanítói lelkeket felüdítő, új küzdelmekre erősítő hatásnak éltető
forrásvizévé ! Ki tudná elsorolni ?
Nagy erőtartalékunk tehát a nemzeti irodalom s különösen a
klasszikus költészet sok, gazdag, kincseket érő alkotása. Keressük és
fordíisuk üdülésünkre e kincsek tündöklését, csiszoljuk tündöklő fényűre
már-már fakóvá halványuló, szürkülő érzés- és gondolatvilágunkat 1
Ha más értelme nem volna, már ezért is van jelentősége és
jogosultsága az irodalmi ünnepi évfordulóknak, százados emlék
napoknak. Ez indít arra, hogy irodalmunknak nagyjelentőségű alak
járól, Berzsenyi Dánielről, ki egyházunk fia volt, nevelés-oktatási
szaklapunkban megemlékezzünk.
Költészetét, annak bizonyos irányát tekintve : alapvető jelentő
ségét, szóval irodalmi hatását méltatják más lapok és folyóiratok.
Mi hivatásunk eszményeket szolgáló jelentőségénél fogva s minden
művelődési értéket ápoló és a jövendő részére átmentő törekvéseink
sugallatára hajtjuk meg az elismerés zászlaját nemzeti nagylétünk e
kiváló képviselőjének dicső emléke előtt. Amikor ezt tesszük, elme
rülünk korának, az akkori világnak vizsgálatában s kutatva annak
belső művelődéstörténeti rajzát, keressük a nagy álmodozónak rejtett
lélekrugóit. Így érthetjük csak meg, hogy mi volt életének tragikus
vonásában a lelki adottság, mi volt a kortörténeti háttér és mi az
emberi sors jövendőt formáló mozzanata.
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Ifjúsága az akkori viszonyok közt változatos volt. A kemenesaljai nemes úr egyetlen, kényeztetett gyermeke 15 éves koráig idejét
nagyrészt a jobbágyok és béresek fiai között játékkal, hancúrozás
sal töltötte. A kiskorában gyenge, beteges gyermek 15 éves korára
szépen megerősödve, de egyúttal szilaj, nehezen fékezhető termé
szetűvé fejlődve kezdett rendszeresebb tanuláshoz a soproni Líceum
ban. A klasszikus műveltséggel egyidőben a német nyelvet is elsa
játította, de magával hozott magyar érzése sarkalta, lelkesítette
leginkább. Csupa tűz volt a lelke, minden újat, izgatót és rendkívülit
keresett. Ez indíthatta arra, hogy 1793-ban az iskolából kilépve, saját
elhatározásából Keszthelyre ment és beállott katonának. Apja kivál
totta s mivel látta, hogy természeténél fogva az iskolai fegyelembe
beleilleszkedni nem tud, hazavitte s maga mellé vette a gazdaságba.
Kitűnő gazda lett belőle. Mindennél nagyobb gyönyörűséggel foglal
kozott azonban a klasszikus költők olvasásával. Atyja szemrehányása
miatt ismét visszatért Sopronba s ott a retorikai iskolába járt. Itt
szépen haladt egyes tárgyakban, de elkapatottsága és fegyelmezet
lensége miatt el kellett azt hagynia. Ezután Sömjénben önálló gaz
daságot alapított, megnősült s boldog családi életet élt. Apjával is
kibékült már s később kiváltotta régi családi birtokukat s odaköltö
zött : Somogymegyébe. Ott élte le életét tovább. Már ekkor költe
ményei ismertté tették nevét.
Lelki vonásairól érdekes képet nyújt életének több mozzanata.
Költészetének gyöngyszemei egy ideig rejtve voltak a világ szeme
elől. Kiss János lelkész fedezte fel benne a múzsák lángoló hódo
lóját. Mintha hiányzott volna leikéből az önbizalom! Nem akart
eleinte a nyilvánosság elé lépni.
Hogy milyen nagy hajtóerő, alapfeltétel az alkotó munka terén
az önbizalom : világosan mutatja Berzsenyi élete. Mai, korszerű neve
lési elveinkben is nagy fontosságot tulajdonítunk az önbizalom fel
keltésének. De ahogyan szükség van erre a gyermek nevelésében,
éppen annyira nélkülözhetetlen kellék ez a jellemvonás magának a
nevelőnek magatartásában, lelki vonásai között. Közel áll hozzánk
e gondolat most, amikor új intézkedések, nagy újítások terhével
vállain sokszor úgy érzi a népoktató, hogy nem tud megfelelni az
előtte álló kötelességeknek. Nagy szerepe volt Berzsenyi életében a
kritikának. Kiss János és Kazinczy, akkori irodalmunk vezetőalak
jainak öröme és lelkes dicsérete tette ismertté Berzsenyi nevét az
irodalomban, s ösztönözte a költőt szebbnél-szebb költeményeinek
megírására. így lett Berzsenyi annak a gondolatnak hirdetője haza
fias költészetében, ódáiban, hogy „szükség van a nemzet önbizal
mának, önérzetének és önértéke megismerésének felébresztésére.“
De ugyanaz a Berzsenyi egy szigorú bírálat, egy igazságtalan
nak tartott kritika m iatt: Kölcsey Ferenc tollából, végleg elveszti
munkakedvét, illetve nyilvánosság előtt folyó költői munkásságának
értékébe vetett bizodalmát és visszavonul a magányba. Nagy kára
ez a lépése irodalmunknak. Sok nagyot alkothatott volna még.
Különben pedig: emberi sors. Intő példa legyen mindazoknak, akik
kritikát gyakorolnak 1 A nevelőnek is, aki gyermekek magatartását
bírálja. A hatóságoknak is, amelyek egy pálya betöltésének értéke-
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lésére hivatottak. A mindenáron való hibakeresés helyett a méltá
nyoló jóindulat legyen a vezető gondolat ott, ahol egy élethivatás
mérlegelése történik.
E nevelői gondolatok kapcsán idézzük emlékünkbe a nagy óda
költőt, nemes életpéldáját s áldjuk örökké fénylő nevének emlékezetét!

Az egoizmustól az altruizmusig.
Ha megfigyelünk egy újszülött gyermeket, a legszembetűnőbb
jelenség annak gyámoltalansága. Semmit nem tud még, senkit nem
ismer, csak anyjához bújva táplálkozni, ez sem tudás, csak ösztön.
Megható gyámoltalanságban, teljes passzivitásban folyik éltének vé
kony fonala, melyet csak az édesanya szerető gondoskodása óv meg
az elszakadástól. Aki szülő, vagy aki figyelemmel kísérte már egy
ilyen kisded fejlődését, az tudja, milyen sok gond és idő kell ahhoz,
hogy a gyermek eljusson az aktivitás állapotába, amelyben tevőle
gesen nyilvánul meg élniakarása. Ennek az első jelei, hogy mozdu
latokat tesz a táplálék után s kérő hangokkal kíséri azokat. Ezeknek
persze hosszú skálája van addig, amikor már érthetően ki tudja
fejezni szükségleteit.
Az aktivitás kifejlődésével együtt jár az önzés megnyilvánulása.
Mennél gyámoltalanabb a gyermek, annál inkább szüksége van éle
tének arra, hogy minden erejével, minden másra való tekintet nélkül
fenntartsa azt. Annál nagyobb szüksége van az önzésre. A termé
szet szava ez, a létfenntartás ösztönszerű ereje, mely egyenes arány
ban áll tehetetlenségével. Viszont amint növekedik, az 1—5 éves
korban, nem csökken ez a tulajdonság, hanem mindinkább sokol
dalúbban jelentkezik. Először csak a táplálékra vonatkozik, csak
hamar kiterjed azonban a ruhára, játékra, a szülői szeretetnyilvánulásokra és mindenre, ami életét határolja. Bizony, házsártos, irigy
kis jószág tud lenni a gyermek, különösen olyan korban, mikor az
értelmére nem lehet még hatni eléggé s ha természetesen, minden
nevelői hatástól függetlenül nőne fel, egészen bizonyos, hogy az önzés
lenne jellemében a legvastagabb vörös fonal, amely a sírig elkísérné.
A nagyobb gyermekben is élő tényező az önzés. A szülők terv
szerű ráhatására az ú. n. jól nevelt gyermekben kifejlődik ugyan az
önzetlen lemondás első foka, amikor jó falatját, édességét, játékát
megosztja közvetlen környezetével, vagy esetleg pajtásával. Azonban
így is nagyon sokszor, különösen fontosabb esetekben, kibukkan
belőle a természetes alapérzés, az önzés. Csak a szülők állandó,
soha nem lankadó igyekezete tudja háttérben tartani a nevelésnek
eme legnagyobb ellenségét. Az iskola hathatós segítőtársa és sok
szor helyettesítője is ebben a szülői háznak, mert az elemi iskolai
korban is sok bajt okoz. Mennyi veszekedés, civakodás, perlekedés,
irígykedés, árulkodás, előretolakodás származik belőle! Hányszor lá
tunk gyermeket, aki visszavonul féltett falatjával a többitől, nehogy
kérjen valaki tőle. Hányszor rejti el, vagy őrzi féltve játékát, képét,
hogy meg se kelljen mutatnia másnak.
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Különösen kedvező a helyzet az önzés kifejlődésére és megállandósulására az egyetlen gyermeknél. Az ilyen megszokja, hogy
minden őkörülötte forogjon, a játéktól a szülői szeretetig minden osz
tatlanul az övé legyen. Testvér hiányában nincs is alkalma, hogy a
lemondást, a jó megosztását rendszeresen gyakorolja. Így az önzés
hatalmasan megerősödik benne s talán egocentrikus világnézetnek
lesz az alapja, hacsak az intelligens szülők céltudatos nevelése ezt
nem ellensúlyozza. Hogy mennyire így van ez, különösen akkor világlik ki, ha az egyetlenül volt gyermek mellett megjelenik a testvérke.
Eleinte várja és örül neki, mint valami érdekes, új játéknak, de ha
látja, hogy a szülők szeretete, gondoskodása s az eddig egyedül
neki jutott más javak most a testvérnek is járnak, sőt talán gyámol
talanabb voltánál fogva jobban, mint neki, — az kiváltja belőle az
irigységet, a féltékenységet s a gyűlöletet. Megint csak a szülők ta
pintata tudja ezt a lelki válságot megoldani s szeretettel, okossággal
megláttatni vele, hogy irányában a szeretet nem kisebbedett s ezen
túl neki is be kell testvérkéjét fogadni szeretetébe és gondoskodásába.
Mennél hosszabb ideig volt egyedül a gyermek, annál nagyobb lesz
a megrázkódtatás s annál nagyobb a harc a lelkében levő önzés
sel. Ha ezt sikerült legyőzni, úgy a továbbiakban a testvéri helyzet
és testvéri szeretet lesz az, mely a legtermészetesebben és leghatá
sosabban csöpögteti a lélekbe az altruizmust. A testvér iránt meg
szokott és vérévé vált önzetlenséget további fokon csak ki kell ter
jeszteni kellő mértékben embertársainkra, akik szintén „testvéreink“
a hazában, hitben, vagy más közösségben.
Az ifjúkor talán az a korszak, mikor az önzés leginkább hát
térbe szorul. Részint a nevelés hatása, részint az ezzel a korral járó
rajongás, lelkesülés a nagy és nemes célok után és a lélekből sok
szor túláradó érzések, mint nemtelen indulatot, elnyomják. Ha mégis
akad az osztályban, vagy baráti körben valaki, akiből kiütközik még,
azt a többiek nem szeretik és kerülik. Ebben a korban már önálló
erkölcsi ítéletalkotásra és a barátok elbírálására képes a lélek.
Sajnos a mai nehéz kenyérharc az ifjút ebből az altruista fej
lődési irányból ismét kitéríti. Ha odajut, hogy állást, megélhetést kell
keresnie s az ezért versenyt futók közé vegyülnie, ismét előtérbe buk
kan szükségképpen az én fokozottabb átérzése és istápolása, az ön
zés. Mást sem hall ilyenkor az ifjú, mint hogy csak az boldogul, aki
kíméletlenül tör előre és semmi másra tekintettel nincsen. Amit tehát
a nevelés elért, azt a tülekedő harc a kenyérért ismét lerombolja s
bizony sokszor lehetünk tanúi, hogy valóban a szerény, a kevésbbé
önző húzza a rövidebbet. — Némi megnyugvás akkor áll be ismét,
ha a küzdő révbe jutott, ha sikerült neki kenyerét elérnie. Az önzés
megvan és meg is marad, de sima udvariassági és társadalmi for
mák mögé rejtőzik ; olyan szunnyadó érzéssé válik, mely bármikor,
ha az ént valami mellőzés fenyegeti, azonnal kipattan rejtekéből s
aktív tényezővé válik. Ha például az életet fenyegeti veszedelem,
akkor teljességgel egyeduralomra tesz szert test, lélek és cselekede
tek felett. Még olyan magas erkölcsi színvonalon álló egyének is,
kikről senki sem tapasztalt és tételezne fel nagyobb fokú önzést, ké
pesek ilyenkor teljesen elvakultan, esetleg mások kárára, csak saját

141

énjük szempontjából cselekedni. így keletkezik veszély esetén az oly
gyakori pánik. Ezen egyedül a családi és vérségi kötelékhez fűződő
érzések képesek rést ütni. Ha ezenkívül történik meg, hogy valaki
ben az önzetlen érzés marad felül még ilyenkor is, az már a hősi
esség, az önfeláldozás mesgyéjére lépett.
Mennél gyengébb valaki, mennél mostohább körülmények kö
zött tengeti életét, avagy mennél nagyobb az életet fenyegető veszély,
annál erősebb, tartósabb és kíméletlenebb az önzés is. A földhöz
ragadt szegény ember bizonytalan élete pl. állandóan ébren tartja s
minthogy ez nála aktív módon nem igen nyilvánulhat — hiszen az
ilyen ember semmivel és semmi felett nem rendelkezik —, passzív
irányt vesz és irigység, gyanú, elégedetlenség, alattomosság, rossz
akarat lesz belőle, mely sokszor a pozitív bűnbe torkollik. A föld
hözragadt szegénységgel velejár a földhözragadt, alacsony gondol
kodás is. És ez természetes következménye az életnek, melyet az
erkölcsi világrendnek is megértéssel kell fogadnia, mely felett nem
szabad fölényes ítélkezéssel elsietni. Erkölcsi magaslaton álló emberi
gondolkodást és érzületet csak emberi szinten élő embertől várhatunk
el. Akit a bűnös önzés posványából ki akarunk emelni, annak a
mindennapi életét kell elébb biztos alapra helyezni!
Látjuk tehát, hogy az önzés a gyenge élet első istápolója, ál
landó vezérfonala s a létért való küzdelem csorbíthatatlan kardja és
paizsa. Elítélhető-e tehát az önzés az erkölcs magaslatáról s kell-e
a nevelés erőit latbavetnünk a leküzdésére, vagy sem ? Nem volna-e
etikai álláspontunk helyesebb és őszintébb, ha az önzést, mint az
egyéni élet leghatalmasabb vivőjét nyíltan igazolnánk és jogokhoz
juttatnánk? Nem árt-e életünknek ennek az érzésnek a szándékos
elnyomása ? — Hiszen a természetben is kíméletlenül érvényesül az
„aki bírja, marja“ elv s a gyengébbek, satnyábbak elpusztulnak, az
erősek és önzők élnek és fennmaradnak.
És mégis, az erkölcsi világrend legjogosabb és legnemesebb
törekvése, hogy az embert az egoizmus állapotából az altruizmuséba
vezesse. Mi lenne az emberből, ha az önzés szabadon, minden
ellenhatás nélkül fejlődhetnék és uralkodhatnék ? Bizony sivár,
durva, — a mainál még sokkal rosszabb világ kialakulására vezetne.
Az önzés a lélekben nem elszigetelten jelentkezik, hanem egész
complexumot alkot az irigységgel, kíméletlenséggel, fösvénységgel,
haszonleséssel, keményszívűséggel és másokkal. Viszont az altruiz
mus complexuma a jószívűséget, irgalmasságot, áldozatkészséget,
lemondást és még egész sorát az erényeknek foglalja magában,
miket az önzetlenséggel egyszerre plántálunk a lélekbe. Így tehát
világos, hogy az egyén egész erkölcsi alapja s a nevelés szempont
jából az erkölcsi jellem kialakulása áll az egyikkel, vagy bukik a
másikkal.
Ha a cselekvési szabadság szemszögéből nézzük a helyzetet,
meg kell állapítanunk, hogy az önzés az egyéni cselekvési szabad
ságnak, a szabad akaratnak legnagyobb ellenségei közé tartozik.
Valóságos nyűgben tartja áldozatát s minden tettét előre meghatá
rolja. A gyermek nem ura cselekvéseinek, akaratának, függ környe
zetétől ; állapotát heteronomiának nevezzük. A paedagogia ebből az
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állapotából a szabadság, az autonómia felé akarja vezetni neveltjeit,
mert csak az autonom ember állíthatja be erőit, céljait a jó, szép
és nemes irányába. Csak az ilyen szabadsággal rendelkező lehet
Krisztus követője. Az altruizmustól áthatott ember tehát szabad és
erős, számára a legértékesebb élet lehetősége áll nyitva, ezért a
legnagyobb értékek egyikét jelenti az számára.
Világos tehát, hogy a nevelésnek teljes erejével küzdenie kell
az önzés ellen s ha ezt az ösztönökben gyökerező érzést nem sike
rül is végérvényesen kiirtania, odáig kell vinnie hatását, hogy min
den körülmények között, még az egyénre nézve veszélyes helyze
tekben is, alárendelt szerepben maradjon. Ez ideális célkitűzés és a
feléje való törekvés nem könnyű feladat. De mivel egész nevelé
sünk sikere ettől függ, minden rendelkezésre álló eszközzel kell azt
szorgalmaznunk. Minden tantárgy, a vallástantól a számtanig alkal
mas arra, hogy alkalmilag szolgálja az altruista nevelést. Az iskolai
élet minden mozzanata, az óraszünet, a közös játék, a kirándulások
stb., mind jó alkalmak, hogy az önzetlenséget erősítsük, az önzést
nyesegessük.
Nem célom, hogy a nevelői eszközöket és módokat részletez
zem. Azokat minden nevelő ismeri, vagy ha keresi, meg is fogja
találni. Csak a tétel fontosságára akartam a figyelmet ráirányítani.
A nevelés sohasem csak e jelen számára cselekszik, hanem a jövő
nemzedékek sorsát ágyazza meg. Csak az a társadalom lehet bol
dog és csak az az ország nézhet nyugodtan jövője elé, amelynek
fiai tudnak és akarnak önzetlenek lenni!
Kapuvár.
Sátory Vilmos.

Iskolapolitikai kérdések.
Január valamelyik napján, egy budapesti villamoson hangos
szóváltásra figyeltem s legnagyobb felháborodásomra egy idős úr és
egy 15—16 éves, Bocskay-sapkás suhanc közötti nézeteltérésnek
kényszerültem tanúja lenni. A suhanc — nem érdemel más megjelö
lést — hölgyek között tolakodott, amire az idős úr figyelmeztette
tűrhetetlen magatartására. Erre a suhanc, sapkája szerint valamilyen
középiskola növendéke, durván rátámadt az úrra s 15 évének minden
eredeti önállóságával lehülyézte és a legkihívóbb magatartást tanúsí
totta. Szinte kővémeredten hallgattuk és bámultuk ezt a vakmerőséget.
Hogy ez az eset nem egyedülálló, azt bizonyítja az a két napra
rá megjelent újsághír, mely a kultuszminiszternek egyik rendeletét
ismertette. A miniszter úr rendelkezésében hangoztatja — írja az
újság —, hogy az utóbbi időben gyakoribbá váló sajnálatos tapasz
talat az, hogy a középiskolák mindkét nembeli tanulóifjúsága nyil
vános helyeken nem tanúsít olyan illemteljes, tisztességtudó és ud
varias magatartást, mint amilyet joggal elvárni lehet. A miniszter úr
meggyőződése, hogy napjaink e szomorú jelenségein csak úgy tu
dunk változtatni, ha a lelkekből kigyomlálják a féktelen önzés fattyú
hajtásait és azok helyébe a keresztyéni szeretet, a kölcsönös meg
értés és megbecsülés magvait hintik el stb.
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Bizony elég komoly dolog ez és hálásan fogadhatjuk a minisz
ter úrnak mindenre kiterjedő figyelmét. Csakhogy az itt a baj, hogy
ezen a jelenségen gyomíálgatással nem segíthetünk. Itt nem segít
sem osztályfőnöki prédikáció, sem szülői értekezlet, mert ez a kor
tünet egyúttal kórtünet is. Kórtünete egy beteg nevelési rendszernek.
Annyi bizonyos, nem az ifjúság a hibás, hanem századunk peda
gógiai eszmeáramlata s ennek folytán a hibás családi és iskolai
nevelés Ez azonban már egy különálló kérdés, amellyel máskor
akarok foglalkozni.
A fenti eset és a miniszter úr rendelete egy másik, következ
ményeiben talán sokkal súlyosabb kérdésre terelte figyelmemet s ez
a továbbképzős (ismétlős) ifjúság kérdése. Hogy miért tartom a
továbbképzősök kérdését súlyosabbnak, az rögtön világos lesz, ha
összevetjük a következő szám adatokat: 1933—34-ben volt összesen
84.832 középiskolai és 89.491 polg. isk. tanuló. Ezzel szemben az
1935—36. tanévben (itt már a legújabb adatok állottak rendelkezé
semre) 335.202 továbbképzős iratkozott be. A középiskolások állandó
szülei és iskolai felügyelet, meg fegyelem alatt állanak, a tovébbképzősök eme óriási tömege azonban úgyszólván az utcán nő fel,
mint az útszéli gomba, az utcán szívja magába a mozik és kocs
mák körül az általános erkölcsi züllés ezer meg ezer változatokban
kínálkozó mérgét. Családi nevelésről ennél a tömegnél nem beszél
hetünk. Az esetleges ütlegelés vagy pofozás csak silány és rossz
eszköz, de nem lényege a nevelésnek, mint ahogyan a szülők túl
nyomó része értelmezi a nevelés fogalmát. Tehát a szülőkre nem
számíthatunk ! Az u. n. továbbképzős iskolák heti 4—7 órájukkal
még tehetetlenebbek, mint a szülők, azt mindnyájan nagyon jól tud
juk s bizonyára tudja a miniszter úr is !
Amit a miniszter úr megállapít a középiskolás ifjúságról, az hat
ványozott mértékben áll a továbbkézősökre s ezen a veszedelmes
erkölcsi züllésen nem segít sem az új tanterv, sem a szülőkhöz,
társadalomhoz intézett felhívás, sem tanítói önfeláldozás. Ez mind
csak hiábavaló erőpazarlás, önámítás. A továbbképzős ifjúságon, ha
nem is teljes mértékben, de legalább részben, az iskolaköteles kor
nak legalább 2 évvel való meghosszabbításával lehet segíteni.
10—12 évvel ezelőtt, fiatalos lelkesedéssel mi is azt hittük, hogy
segíteni tudunk enélkül is. Elkeseredve figyeltük a 12 éven felüli
ifjúság durva magaviseletét, értelmi és erkölcsi színvonalának nagy
mértékű hanyatlását, de vigasztaltuk egymást és önmagunkat, majd
csak más lesz az a nemzedék, amelyet mi nevelünk. Bizony nem
lett más, sőt rosszabb lett! Nem adtuk fel a reményt. Még 4 esz
tendővel ezelőtt is határozott céllal, önbizalommal indultunk neki,
hattanerős iskolánk szellemének ujjáteremtéséhez. Ez is csak jám
bor óhaj maradt. Őszintén bevallom, életem legszomorúbb napjai
azok, amikor a továbbképzőben soros vagyok. Tehetetlenül vias
kodunk egy láthatatlan szörnnyel, melynek polipkarjai az összes nép
rétegek fiatalságát egyaránt hatalmukba ejtették.
Ha sem a szülők, sem a tanítók nem segíthetnek, akkor kik
segítsenek ? Megmondom kérem ! A m. t. politikusaink kezében volt,
van és lesz a lehetőség és a hatalom, ők segíthetnek, ha akarnak 1
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Mielőtt szerény soraimat folytatnám, lássuk hogyan dolgoztak
iskolapolitikusaink, lássuk, mit alkottak ?
Az 1933—34. tanévben volt: 6893 elemi, 901 gazdasági irányú
továbbképző, 52 önálló gazd. népiskola, 393 iparostanonc-, 26 keres
kedőtanonciskola, 129 gyógypedagógiai (kisegítő isk. is), 407 polgári,
49 kereskedelmi iskola, 32 kér. szaktanfolyam, 225 közép- és 39 fő
iskola (egyetem stb.). A népesség foglalkozási ágak szerinti megosz
lása pedig a következő: őstermelés: 51'8%. bányászat, ipar és for
galom: 32'3°/o, közszolgálat: 58% , összes egyéb: 101%.
Amikor a továbbképzős ifjúság megmentése érdekében szót
emelek, akkor főleg és elsősorban az őstermelő lakosság jogos igé
nyeit tartom szem előtt, mert az elmúlt idők politikusainak íegszörnyűbb mulasztása éppen ezt a túlsúlyban lévő népréteget sújtja.
A háborút követő idők politikusainak mulasztása, hogy elszalasztották a kedvező alkalmat, miszerint iskolapolitikájukat hazánk
nemzetpolitikai követelményeinek alárendelve, olyan mederbe terel
jék, mely a lakosság jogos érdekeit szem előtt tartva, a nyomasztó
gazdasági viszonyok ellenére, hazánk kulturális fejlődését a kibon
takozás felé vezette volna. Elszalasztották azt a soha vissza nem
térő történelmi pillanatot, melyben a földbirtokreform révén szinte
játszi könnyedséggel megoldhatták volna az őstermelő lakosság gaz
dasági szakoktatását. Addig húzták-halaszlották a Klebelsberg-féle
szép elgondolást (8 osztályú népiskola), míg a gazdasági krízis éppen
kapóra jött. Ezzel szemben törvényt hoztak a polg. iskolák szaporí
tására és az őstermelők szakoktatását úgy vélték megoldani, hogy
megteremtették az u. n. gazdasági irányú továbbképzőt, melyben
legtöbbnyire gyakorlóterület nélkül, vagy legfeljebb valamilyen hasz
navehetetlen, régi faiskolában kapirgálva, elméletben tanítják a gaz
dasági ismereteket. Ügy fest ez a dolog, mintha a zeneiskolában
elméletben ütnék a zongorát, elméletben hegedülnének, kereskedelmi
iskolákban elméletben tanítanák a gépírást, cipész vagy asztalos
anyag- és szerszám nélkül tanítaná inasát. Ennek a 901 gazdasági
irányú továbbképzőnek gyakorlati értéke tehát egyenlő a semmivel
(Talán egészen mégsem ily sötét a helyzet! Szerk.), ezek csak a
statisztikát gazdagítják. Az őstermelők szempontjából pusztán az az
52 önálló gazdasági népiskola bir jelentőséggel, ahol 20 holdig ter
jedő területen gazdálkodnak. Eme iskolák befogadóképessége azon
ban sajnos, csak 24.634 tanulóra szól, holott a beiratkozott 335.202
továbbképzősből legalább 150.000 szorul gazdasági szakoktatásra.
Nem éreznek m. t. volt politikusaink semmiféle lelkiismeretfurdalást vagy felelősséget, ha ezeket a mulasztásokat látják ?
Itt az utolsó óra, hogy a tanulóifjúságnak ezt az óriási tömegét
egyrészt megmentsük az erkölcsi zülléstől, másrészt leendő életpályá
jának megfelelő szakszerű oktatásban részesítsük. Ezt követeli kul
turális elhivatottságunk, létérdekünk, mert Magyarország sohasem
lesz iparállam, hanem volt és marad agrárállam. Korántsem ringa
tom magam illúziókban, nagyon jól tudom, hogy sem a gazd. szak
oktatást, sem a 8 osztályú népiskolát, belátható időn belül, különkülön megteremteni nem fogják, mert egyedül a 7. és 8. osztály
felállításához legalább 6000 új tanerő kell; márpedig éppen a közel
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múltban láttuk, hogy még 150 helyettestanítóra sem tellett, az új
iskolafelügyelők tehermentesítésére. Segíteni viszont okvetlenül kell !
Ha komolyan akarunk foglalkozni a segítés mikéntjével, nem marad
más hátra, mint összekapcsolni a 8 osztályú elemi, a gazdasági
szakoktatás és a jelenlegi polgári iskola kérdését és ezt az összesí
tett kérdéskomplexumot egyszerre próbáljuk megoldani.
Hogy 39 főiskola, köztük 4 egyetem sok a mi csonka hazánk
nak, azt felesleges itt külön bizonyítgatnom, de tévedés volna azt
hinni, hogy ebből kára van az országnak. Ez csak anyagi terhet
jelent, de nem veszedelmet. Az erkölcsi veszély sohasem a főisko
lát végzettek, hanem a félművelt elemektől származik. Aki végig
vergődött a felsőbb iskolák kínzókamráin, az megérdemli, hogy meg
élhetést keressen és találjon. Intelligenciája segíti túltenni magát a
kezdet nehézségein, jobban bírja el a 80 pengős állás nyomorúsá
gát, mint a csak 4 polgárit vagy valamilyen ipariskolát végzett egyén,
aki nem képes megérteni, hogy neki meg kell elégednie 80 P-vel
addig, míg a viszonyok javulnak. A négy polgárit végzett egyén ma
már egyenrangúnak tekinti magát a magasabb iskolát végzettekkel s ez
a balhite kergeti aztán olyan utakra, ahonnan nehéz a visszatérés.
Felmerült tehát harmadik kérdésként a jelenlegi polgári iskola kérdése.
Valamikor biztos írnoki, segédtiszti stb. állás várt arra, aki el
végezte a 4 polgárit, mert ez az iskola a felsőbb tanulmányokat foly
tatni nem akaróknak bizonyos kvalifikációt nyújtott s ezért főleg a
középosztály iskolája lett. Annyira megfelelt céljának, hogy 6 osztá
lyúvá fejlesztették. Csakhamar kiderült azonban, hogy változtak a
viszonyok, ismét 4 osztályúvá lett. Mai alakját pedig egyenesen el
ítélem és nemzetpolitikai szempontból óriási hibának tartom a jelen
legi polg. iskolák szaporítását (törvény írja elő) a gazd. szakoktatás
rovására (pedig az önálló gazd. népiskolák felállítását is törvény írja
elő). Szarvas tévedés azt hinni, hogy őstermelő lakosságunknak polg.
iskolai műveltségre van szüksége, az még egy jó iparosnak sem kell,
mert amellett mindegyik kontár marad szakmájában. Mindkettőnek
életismeretre és alapos szakoktatásra van szüksége. Az élet viszont
azt muta(ja, hogy éppen az 50 holdon aluli területen gazdálkodók
gyermekei, tehát népünknek gazd. szempontból legértékesebb eleme,
az utánpótlás, újabban, gazdasági helyett polgári iskolába jár s egyes
helyeken egyenesen divat lett, hogy nem 4, hanem csak 2 polgárit
végeznek, azután Numitor és Hannibal történetével meg egyéb feles
leges teherrel megrakodtan fogják meg atyjuk örökségét, az ekeszarvát
— ha egyáltalában tudják, hol kell megfogni — és rosszabb gazdák
lesznek, mint amilyen atyjuk volt. Ugyanakkor politikusaink egyremásra puffogtatják a többtermelés, belterjes gazdálkodás jelszavait.
Nevetségesnek mondhatnók, ha nem volna halálosan komoly dolog.
Emellett szegényebb néprétegeink szintén polgáriba küldik gyerme
keiket, de rendszerint ők is megtorpannak a 2. osztály után. Súlyos
bítja a helyzetet a jelenlegi polg. iskolának középiskolai szelleme,
tantervének túlzsúfoltsága és egyáltalában nem az élethez alkal
mazkodó volta.
Azok sem járnak jobban, akik 4 polgárival, ipariskolai végzett
ség nélkül ipari pályára mennek, mert hiszen világos, hogy a polg.
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iskola nem készít elő az ipari pályára, a tanonciskola viszont nem
helyettesíti az ipariskolát. Nyilvánvaló tehát, hogy a polg. iskola sem
az őstermelő, sem az iparos lakosság (összesen 84'1%) érdekeit nem
szolgálja. A tanítóképzés alapját sem képezheti, mert előbb-utóbb
meg kell valósítani a főiskolai tanítóképzést. Ezeket mind egybevetve
azt tapasztaljuk, hogy mindössze 25—30.000 olyan polg. iskolai ta
nuló van, aki pusztán a polg. iskolai végzettség kedvéért jár polgá
riba és aki e végzettség alapján kíván elhelyezkedni, persze hiva
talban, ahol most már előnyben részesül a főiskolát vagy gimnáziu
mot végzett ifjúság. A 4 polgárit végzett sokkal nehezebben szánja rá
magát napszámos vagy általában, általa lebecsült foglalkozásra (hány
főiskolás van, aki bármily munkát vállal, csakhogy tanulhasson) és
valósággal karjába rohan a paradicsomot Ígérő marxista izgatásnak.
Egy szóval sem mondom, hogy szüntessük meg a polg. isko
lákat, sőt 1 Hozzuk közelebb az élethez, szervezzük át szakiskolává,
hogy úgy mondjam, életiskolává, hogy az őstermelő, keresk. és ipa
ros lakosság jogos érdekei megfelelő méltánylásban részesüljenek.
Dobjunk ki minden felesleges tananyagot tantervéből, szállítsuk le
az évfolyamok számát 3-ra vagy akár 2-re és tegyük kötelezővé.
(Ez elgondolás keresztülviteléhez nincs elég polgári iskola 1 Szerk.)
Egy csapásra megoldottuk ezzel a 8 osztályú elemi iskolát, a 335.202
továbbképzős mindennapos oktatását, a gazd., ipari és kereskedelmi
szakoktatást és megmentjük a jelenlegi polg. iskolát az életnek, mert
a szó szoros értelmében a polgárok iskolájává tesszük.
Tudom, hogy túl messze kalandoztam, hogy már a problémák
megoldásával is próbálkoztam, de kénytelen voltam erre is rátérni,
különben üres és felesleges fecsegésként hatnának soraim. Minden
kérdést meg lehet oldani, csak ne álljunk semmiféle elvi, hanem izzóan hazafias, nemzeti és nem nemzetközi alapokon s ne 2—3 tíz
ezer, hanem százezrek erkölcsi és kulturális színvonalát igyekezzünk
a megfelelő nívóra emelni. Földet nem adhatunk a népnek, de be
csületes segítő kezünket feléje nyújtani, erkölcsi kötelességünk. A
nehéz gazdasági viszonyokra való hivatkozás nem egyéb, mint üres
frázis. Az a baj, hogy a község és egyház az államtól, az viszont
tőlük várja a terhek vállalását s így aztán a legszebb tervek légvá
rak maradnak. Nem is bocsátkozom további részletezésbe, úgyis
tudom, hogy az már felesleges erőlködés, megelégszem azzal, hogy
újból és újból rámutassak égetően sürgős kérdéseinkre.
*

Szerény soraim befejezéséül szükségesnek tartom előre véde
kezni egy esetleges vád ellen, hogy t. i. a politikát emlegettem. A
közhasználatban politika alatt tévesen az ú. n. pártpolitikát értik,
amely jelenleg nem egyéb, mint az egyes politikai pártoknak kés
hegyig menő harca. Én nem erre gondolok, amikor a politika szót
alkalmazom, hanem értem alatta az államra és annak kormányzá
sára vonatkozó, az egyes pártoktól független tudományok összesé
gét. Ezzel egyúttal megfeleltem arra a kérdésre is, szabad-e egy
tanárnak vagy tanítónak politikai kérdésekkel is foglalkozni ? Két
ségtelen, hogy igen. Szigorúan kerülendőnek tartom azonban a pártpolitikai harcokban való résztvételt.
Pozsonyi Károly dr.
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Vajúdik a jövő iskolatipusa.
Kiterítve íróasztalunkon, előttünk fekszik a tanterv és utasítás
az általános továbbképző népiskola számára. Ennek alapján bizo
nyára már lázasan készülnek is országszerte a jövőévi tanmenetek.
Ha felületes pillantást vetünk a tantervre, első benyomásunk
az, hogy tulajdonképpen semmi új sincs benne, ami az új „általá
nos továbbképző népiskolát“ a régi „ismétlő iskolától“ megkülönböz
tetné. Hiszen valójában alig nyújt valami újat a mindennapi elemi
iskola tananyagán felül. Csak ha figyelmesen áttanulmányozzuk az
utasítást, vesszük tulajdonképpen észre, hogy azok a nagyszerű el
gondolások, melyek létrehozták, a valóságban egy új iskolatípust
igyekszenek megteremteni.
E típust méltán nevezhetnénk földmívestanonciskolának, mert
fokról-fokra, lépésről-lépésre vezeti el az iskola növendékeit azoknak
az ismereteknek mind mélyebb birtokába, melyek nélkül a rá váró
életet megküzdeni, megharcolni aligha tudja.
Általában jellemzi újabb népoktatási politikánkat, hogy teljes
erővel és lendülettel igyekszik a jövő Magyarország számára új
generációt kitermelni, kinevelni. A régi, fáradt és közömböslelkű
emberek helyébe új, egészséges szellemű és üde lelkű nemzedéket
akar plántálni. A régi szibaritavázak és gépemberek helyébe önér
zetes és céltudatos magyarokat.
Ha csak az előttünk fekvő tantervet vizsgáljuk is, meg kell lát
nunk, hogy az abban lefektetett anyag teljesen elegendő volna ahhoz,
hogy vele a jövendő számára céltudatos és okszerű kisgazdatársa
dalmat neveljünk a Hazának. Hiszen minden le van benne fektetve,
amire a rohanó kor, fejlődő idők gazdáinak elengedhetetlenül szük
sége van, de aminek mai kisgazdáink még nagyon is hijjával vannak.
Agrárkultúránkban a haladó nemzetektől éppen azért marad
tunk el annyira, mert népünk megkövesedett konzervativizmusa az
apáktól és nagyapáktól tanult tudományt nem hajlandó az agrártudomány modern vívmányaival felcserélni. E lemaradásunkat igyek
szik most az új, továbbképző népiskolai tanterv kiváló érzékkel
behozni.
Ha e tananyagot tanköteleseink magukévá teszik, ha vérükké
válik és gazdaságukban majd értékesítik, néhány évtized múlva a
mi kisgazdáink is elérik a dánok csodás színvonalát s nem lesz
majd köztük más, mint csupa mintagazda a mai értelemben véve.
Az így előállott új helyzet nyomában pedig jólét és jómód fakad
majd a mai vegetáció helyén.
Sajnos azonban, hogy a tanterv nyári (heti) négy és téli hét
órája édeskevés ahhoz, hogy az iskola e rövid idő alatt valóban
vérévé és sajátjává is tegye növendékeinek a felhalmozott, sok
szellemi kincset. Hiszen nagyjában a mai földmívesiskolák anyaga
az, amit tantervűnk felölel. Még akkor is sok és egészségesen meg
emészthetetlen, ha a tanító a helyi viszonyokhoz alkalmazva csak
a legszükségesebbeket választja is ki.
E sajnálatos körülmény ellenére sem veszít azonban értékéből
a tanterv. Hiszen az a maga valóságában tulajdonképpen egy szép,
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ideális elgondolás, egy nagyszerű eszme, mely csak az alkalmas
időt és pillanatot várja, hogy testet ölíhessen. A gyakorlati pedagó
gusok szemével előre kell látnunk, hogy a tanterv a mai körülmé
nyek közt és adottságában nem sok maradandó értéket és kincset
hoz az élet számára. Magán hordozza annak bélyegét is, hogy nem
a gyakorlati élet közelében, vagy éppen a falu nyüzsgő életének
kohójában edződött és született meg. Mégis lelkes örömmel kell
benne azt a nagyvonalú eszmét és nagyméretű elgondolást üdvö
zölnünk, melyben az eljövendő falu eljövendő iskolájának várva-várt
árnyéka vetődik előre. Benne és vele hatalmas méretekben bonta
koznak ki a nyolcosztályú falusi népiskolák markáns kontúrjai.
Ha mostani koldússorsunk késlelteti is, el fog jönni, el kell
hogy jöjjön az idő, amikor falusi kisgazdacsemetéink iskolatáskáik
ban és tarisznyáikban vihetik magukkal mindazt, amire a magyar
róna barázdái közt meg is állhatnak. De hogy oda elérkezhessünk,
sok közbeeső állomáson kell még áthaladnunk.
Kell, hogy minden gyermek a talpa alatt érezhessen egy-egy
szilárd darabot ebből a vérrel megszentelt magyar rögből, amit ma
gáénak mondhat, mit valóban megszerethet és imádhat. Mert amíg
csak egyetlen nincstelen, u. n. „proletár“-gyermeket kell is e drága
föld szeretetére nevelni és tanítani, addig a tanító leglelkesebb hon
szeretettől izzó tanítása is meddő és eredménytelen marad. A mai
napig pedig éppen azokból tevődött ki a falusi iskolások legna
gyobb hányada, kiknek talpalatnyi földjük sincs, melyet szerethet
nének és igaz szívvel imádhatnának, melyet egészen a magukénak
nevezhetnének s melyről szívesen és szívből tanulhatnának. Hála a
mai kormányzat bölcseségének, hogy a nemzet e legnagyobb fáj
dalmát megértette.
Kell ezenfelül a jövő iskolái mellé egy-egy kis mintagazdaság
— kertészet, gyümölcskertészet, méhgazdaság, szőlőtelep is —, a
helyi viszonyok szerint. De kell főleg az, hogy a tanítók is kitermel
tessenek, kineveltessenek a jövő iskolája számára, hogy népünknek
igazi értelemben vett tanítómesterei, igazi néptanítói lehessenek.
Utóbbi azonban főiskolai tanítóképzés nélkül el nem gondolható,
meg nem valósítható.
Toldozhatunk, foltozhatunk addig s készíthetjük, egyengethet
jük az utat a jobb jövendő felé, de egy újabb ezerév fundamentu
mát csak azzal rakhatjuk meg helyesen, ha az egész jövendőt
népünk egészséges kultúrájára építjük fel. Olyan kultúrára, mely a
legeldugottabb falu és tanya népét is egyaránt emelni képes szelle
mileg és gazdaságilag egyaránt. Es e célhoz akkor leszünk közel,
ha népünk legszélesebb rétegeiben elérjük végre, hogy népoktatás
ügyünket nem mint megunt, sokszor gyűlölt iskolakötelezettséget tekin
tik, hanem ha az olyan hőn óhajtott joggá válik, aminek nyomában
kézzelfogható és szemmellátható áldás és általános jólét fakad.
E gondolatnak csírái vágynak életre az előttünk fekvő tantervből.
Az új, a nagyszerű nemzeti élethez új népoktatási politikánk
meghozta az indulást. Az eszme vajúdik s mind rohamosabban bon
takozik ki. Hisszük, hogy az idő nem rejti már soká méhében, de
nemsokára testté, valósággá váltja.
Őrszigety Lajos.
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Magyarabb lelkiség.
A közelmúltban több olyan értékes előadást és felemelő meg
nyilatkozást hallottunk, amelyeknek tartalma : az egységes nemzeti
szellem és a magyar lelkiség megteremtése volt.
A hallottak során úgy éreztük, talán mulasztás terhel minket,
tanítókat, hogy (valljuk meg őszintén) népünk nemzeti szelleme nem
áll olyan fokon, amellyel megelégedhetnénk s amely lelkiségre, ma,
amikor új világok születnek körülöttünk, nem építhetjük a boldogabb
magyar jövendőt.
A mi tanítói lelkünk sajkáját az élet küzdelmei és a tanítói sors
erősen hányja-veti, azonban magyar lelkiségünkben, nemzeti érzüle
tünk biztonságában senki sem kételkedhetik. A tanítói lélek, amikor
a mindennapi élet hullámverése érinti s mégis egy eszményi világot
alakít ki magában és maga körül, természetesen harcban áll.
De mi, magyar evangélikus tanítók, álljuk a küzdést, megingat
hatatlan hittel, az eszmények útján visszük, ragadjuk magunkkal a
reánk bízott ifjúságot, mert bízvást tudjuk, hogy amilyen az ifjúság
lelke, olyan lesz a nemzet sorsa, jövője ! De nézzünk csak nyíltan
ennek a kérdésnek a szemébe : a magyar tanító minden elgondolá
sának végső konklúziója a nemzeti szellem kifejlesztése és a magyar
ifjúnak a sorsközösségbe való belenevelése !
Ónként vetődik fel a kérdés, fel tudja-e vértezni az iskolai ne
velés a nagyon fogékony gyermeki lelket, olyan páncéllal, amely
megvédelmezi őt a külső és következetesen ellenkező mentalitású
áramlatokkal szemben ?
Ha ezen ellenkező és a nemzeti egységes szellem kialakulását
gátló erők teljesen eltörpülnek, akkor fejlődhetik a gyermeki lélek
túl az iskolán, a család, a község körében — a nemzet öntudatos
tagjává.
A mi feladatunk ideális; e nagy célnak az alapvető munkáját
minden erőnk latbavetésével el is végezzük !
Eredménye azonban csak akkor lesz a jövő számára, ha ha
sonló behatások és becsületes irányítások érik az ifjú lelki és testi
életét. Ennek pedig előfeltétele az, hogy a környezet, amelyben a gyer
mek éj, változzék meg 1 Miként történhetik ez ?
Úgy, hogy a nélkülöző magyarság szociális helyzetén kell
elsősorban segíteni!
A magyar kormány a legnagyobb törődéssel, a helyzethez illő
gyorsasággal igyekszik nemzetünk minden szociális problémáját a
megoldás vonalába hozni!
Ha ezek a szociális reformok valóra válnak — senkinek sem
lehet oka, hogy a nemzeti sorsközösségbe való bekapcsolódás elől
elzárkózzék !
Nem akarok külföldi példára hivatkozni, hiszen minden ország
nak minden egyes nemzeti, szociális kérdése annyira különleges, hogy
analog megoldások csak a legritkább esetben vezethetnek ered
ményre. De. mégis elfogadhatjuk alaptételül (minden támadó célzat
nélkül mondom), hogy az egységes nemzeti szellem teljes sorsközös
ségben születik meg.

150

„Osztozás a jóban, de főként a rosszban !“
Senki, egyetlen egy magyar se érezze azt, hogy elhagyott! Karoljunk
fel minden elesettet éspedig a krisztusi szeretet melegével, azért, mert
atyánkfia; vér a mi vérünkből és azért, mert olyan kevesen vagyunk!
A ma iskolája nem végezheti el jól feladatát, ha a szociális
gondolkodást és gondoskodást gyakorlati úton is nem tanítja ! Üres
gyomortól szédülő fejjel a lélek nem tud semmit befogadni! Ezért
minden magyar gyermek érezze a testvériséget és nyújtsa segítő ke
zét a gyengébbek felé 1
Ne legyen iskolánkban egyetlen ruhátlan, éhező magyar gyer
mek, mert ez keresztyén emberi szégyen és nemzeti bűn !
Ha a segítő szeretet szellemét életre tudjuk hívni az iskolában,
ahol a legnagyobb testvériség uralkodik, akkor példát mutatunk a
felnőtteknek : a magyar, egymást segítő szeretetre 1
A tanítók az iskolán kívül is résztvesznek, de vegyenek is 1
minden nemzeti és szociális munkában, mindaddig, amíg a világ
gazdasági helyzete nem enyhül és a szociális problémák kormány
zati úton is előbbre jutnak.
Minden magyar embernek éreznie kell, hogy a nemzet minden
egyes tagjára hivatás vár, kicsinységünk egymásra utal és ma, ami
dőn történelmi események torlódnak, mindent megbocsátva, sokat
elfeledve eggyé kell forrnunk, szembe nézvén a nemzeti erők titáni
harcának ; egy emberként 1
Hogy a nemzeti szellem kifejlesztéséről ma annyit kell beszél
nünk, bizonyíték amellett, hogy itt pótolni valók vannak.
Nem magunkat akarom menteni, mert történelmi valóság, hogy
ennek a hiánynak tradicionális okai vannak.
Az egységes, öntudatos nemzeti szellem kialakulását történel
münk folyamán társadalmi, nemzeti, dinasztikus körülmények, mint
jól tudjuk, gyakorta gátolták.
Ezek az okok most már megszűntek, hála a jó Istennek 1 A
szabad, független hazában legyen független a magyar is. A köteles
ségek hű teljesítésével, a jogokban is egyenlő 1
A nemzeti szellem felébresztésére és fokozására legyen szabad
a figyelmet egy-két körülményre felhívnom :
A hősök emlékeit következetesebben és kitartóbban kell ápolnunk!
A nemzeti zászló kultuszát állandóan felszínen kell tartanunk I
Milyen szomorú látvány nemzeti ünnepeken a lobogótlan házak sora 1
Van ország, ahol nem lehet a nemzeti zászló kitűzését elfe
ledni 1 A büszke nemzeti lobogó lengjen magasan, amelynek színei
alatt annyiszor véreztek és győztek eleink 1
A világháború hősei, rokkantjai iránt kialvóban levő tisztelet
és megbecsülés lángját fel kell szítani 1
Ezek és még sok tény van, ami kiválóan alkalmas a magyar
lelkiség fokozására ; necsak szórványosan, hanem állandóan Vestatűzként ez a szellem töltse be nevelői tevékenykedésünket 1
Ha a lelki és anyagi kiegyenlítődés útján őszinte elhatározás
sal, kéz a kézben elindulunk, hamar célhoz érünk.
Erősek leszünk 1 Velünk az Isten és az igazság 1
Aszód, 1936. évi március hó 11-én.
Róth Kálmán.

151

Küzdelem a magyar nemzeti egységért.
Irta : Vértesi Zoltán.
Orbók Attila : „A véres mesgye“ c. megrázó művének egyik
fejezetében azt mondja: „Csak egyetlen téma van, amiről neked
írnod kell... A z igazság harcáról, fajtánk tragédiájáról...“ Lelki
kényszerből nekem is ezt a témát kellett választanom.
Amidőn a világ megváltója azt mondja : „Adjátok meg, ami a
császáré, a császárnak és ami az Istené, az Istennek !“ (Máté 22, 21.),
ezzel ama félre nem érthető, kategorikus parancsot intézi hozzánk,
hogy tegyük meg kötelességeinket a haza és az Isten iránt. Ezzel
nem azt akarja kifejezni, hogy pl. mi először jó magyarok, azután
jó evangélikusok legyünk, avagy elsősorban tegyük meg kötelessé
günket Isten, azután a haza iránt, hanem a két gondolatot egy „es“
szócskával összekapcsolva azt a farizeusokat s herodespártiakat
bámulatbaejtő jézusi bölcsességet szögezi le, hogy mindegyik egy
aránt és egyformán fontos, az Isten és haza iránti kötelesség is. Aki
Isten iránt megteszi kötelességét: istenfélő, vallásos, erkölcsös egyé
niség, az evvel a hazáját is szolgálja és a jó, hű hazafi, aki a
szűkebbkörű haza nyelvébe, érzésébe belekapcsolódik s nemcsak a
jó napokban, hanem a megpróbáltatások közepette is, midőn a bal
sors sújtotta nemzetre súlyos kereszt nehezedik, minden hamis agi
táció ellenére, hűséggel megállja helyét, ezzel egyszersmind isten
tiszteletet is cselekszik. Egy istenfélő, jó evangélikus nem lehet haza
áruló, ő a bel- vagy külföldi hamis agitátorok csábítására nem hall
gat s ha népszavazásra kerül a sor, ha anyanyelve pl. nálunk Ma
gyarországon nem is a magyar, a világ bármelyik országával szem
ben az ezer éves magyar államra adja szavazatát. Politikai képviselőválasztáskor békétlenséget, a nemzeti egységet megbontani kész
nemzetiségi képviselőre nem adja szavazatát s olyan lapokra nem
fizet elő és olyan iratokat meg nem vesz, melyek az Isten rendelte
uralkodó nemzet belső nyugalmát, saját irodalmának fejlődését és
függetlenségét veszélyeztetnék.
A hazaszeretet ilyen jézusi erkölcsi felfogása, nem jelent más
nemzet iránti gyűlöletet, mert éppen a hazáját igazán szerető be
csüli meg a más állambeliek nemzeti érzését is, aminthogy egy a
Szentlélektől vezetett és hitéhez törhetetlenül ragaszkodó egyéniség
értékeli és tartja igazán tiszteletben a mások hitbeli meggyőződését is.
A hazaszeretet, illetve állampolgári hűség megítélésére nézve,
természetesen különbséget kell tenni azok között, akik egy országba
bevándorolva állampolgársági esküt nem tettek és azok között, akik
ősidőktől itt laktak, itt születtek, illetve állampolgársági esküt tettek.
Az előbbieknek az állammal szemben nem lehet az a kötelessé
gük s ennélfogva joguk sem lehet annyi, mint az utóbbiaknak.
A z olyan itt született vagy állampolgárságot nyert egyének pedig,
kik a nemzet nyelvébe és érzésébe százszázalékig bele nem kap
csolódnak, mindig csak kifelé kacsintgatnak s a nemzet egységét
megbontják, az állam kebelében meg nem tűrhetők. Ha hazánkban
a nem magyarajkúak egyenlő jogot kívánnak az államfenntartó ma
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gyárral, akkor az egyenlő hűségben és kötelességben is osztozniok
kell. Százszázalékot említettem előbb : ha a vallás terén mi evan
gélikusok megkívánjuk, hogy ne fél keresztyének, hanem százszáza
lékos ev. keresztyének legyenek a híveink, akkor ebben a sokat
szenvedett, a nyugati kultúráért s az igazságért annyit küzdő és
vérző megszabdalt csonka hazában, szintén megkívánhatjuk és meg
követelhetjük, hogy ne legyen itt már többé nemzetiségi kérdés s
legyen végre minden magyar állampolgár százszázalékosan magyar,
akire a magyar állam minden körülmények között mindenkor biza
lommal számíthat. Ez eminens életkérdése a magyarnak.
Hazánkban, különösen az utóbbi időben újból kísért a nem
zetiségi kérdés, vagyis egyes hazai idegenajkú polgárainknak az a
törekvése, hogy államot alkossanak az államban, nyelvi, iskolai, sőt
politikai jogokat követelnek és láthatólag más ország felé gravitálnak. Sajnos, vannak nem magyarnyelvű községek, melyek lakói eddigi
magyar érzelmű, de loyalitáshól a nép nyelvén működő hű vezetőikre
nem hallgatnak, hanem azokra a jött-ment izgatókra, kiknek tevékeny
ségét hatóságaink szinte érthetetlen okból engedélyezik és megtűrik.
Az otthon ínséggel küzdő némettelepesekegykor, magyarkirályainkjóvoltából, a török háborúk után, a nyugati keresztyénségért elvérző hős
magyar vitézek tízezreinek holttestein keresztül vándoroltak be Magyaroszágra s itt kenyeret, otthont és új hazát nyertek. Nyelvüket,
vallásukat, kultúrájukat szabadon művelhették, csak egyet kívántak
tőlük : hűséget a magyar államhoz. S íme most e magyar-német test
véri kapcsolatot akarja hazánkban a túlzó nagynémet propaganda meg
bontani.
Steuer György dr. ny. nemzetiségi magyar államtitkár — kinek
ősei valamikor szintén Németországból költöztek be hazánkba —
a „Magyarország“ c. lap 1935 júl. 9-én kelt számában „A magyar
képviselőválasztások a német birodalmi sajtóban“ c. cikkében erélye
sen válaszol a német sajtó — természetesen a hazai németnyelvű
polgártársaink („Kulturbund“) hamis híradásaitól táplált igaztalan
támadásaira s odaszegezi nékik azt az igazságot, hogy: „németnek
lenni annyi, mint hűnek lenni!“ Majd így folytatja: „Mi magyarországi németajkúak a velünkszületett némethűségünknél fogva nem
lehetünk hűtlenné és hálátlanná a kenyeret és otthont adó, most lét
érdekéért küzdő magyarság iránt és nem lehetünk méltatlanokká az
ezer sebből vérző magyar államnak Kossuth Lajos által hirdetett
liberalitására. A mi hőseink a magyar szabadságharc alatt, az osztrák
elnyomatás ellen, az ország függetlenségéért küzdöttek. A vitézsé
gükért piros sapkával kitüntetett bánáti sváb harcosoktól, mikor őket
Damjanich bemutatta, Kossuth Lajos azt kérdezte: Nicht wahr
Burschen, Ihr seid Schwaben ? A névtelen félistenek soraiból fel
hangzott : Jawohl Euer Gnaden, aber halt ungarische Schwaben!
Ezt a magyar-sváb nemzeti szellemet hagyták mireánk magyar szabadságért harcoló őseink, amelyet féltve meg kell őriznünk.“
Az itt élő német és tót nyelvűek a világháborúban testvérként
együtt küzdöttek és véreztek a magyarral a közös hazáért. Érezték
és tudják azt, hogy sehol a világon annyi jótéteményben, jogban és
szabadságban nem részesültek a nemzetiségek, mint nálunk s így
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immár a háború után, erkölcsi hálából, végre már bele kellene nékik
kapcsolódniok a magyar nyelvbe és érzésbe. Sajnos, az utóbbi idő
ben ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalhattuk. Olyan gennyes,
fekélyes tünetek villantak fel, melyeket, ha gyorsan és kellő tapin
tattal nem orvosolunk és ki nem operálunk, kis országunk halálát
okozhatják.
Magam is ismertem gimnáziumi és tanítóképzőintézeti igazgatót,
tanítókat, akik alig, vagy csak törve beszélték a magyar nyelvet.
Tudjuk, hogy a világháború előtt a magyar kormány engedélyével
Zomborban gör. kel. szerb nemzetiségi tanítóképző volt. Innét kerül
tek ki a legfanatikusabb pánszlávok.
(Folytatjuk.)

MEGJEGYZÉSEK
Utasítás a körzeti iskolafelügyelők részére.
Nem igen jelent meg mostanában olyan könyv, amely annyira
közkeletű lett volna tanügyi körökben, mint ez az Utasítás. Magam
előtt látom — képzeletben — a sok elkomolyodott tanítói arcot,
amint felsóhajt egyik is, másik is, de talán valamennyi : hogyan
fogokén ennyi követelménynek megfelelni? Megsúgom kedves Tanító
testvérem, hogy a magad erejével bajosan, de Isten segítségével igen.
Itt van tehát az ideje, hogy megfogadd az intést: imádkozzál és dol
gozzál ! Nagy Lutherünk, mikor nagyon sok volt a dolga, akkor még
többet imádkozott, órákhosszat legtöbbször s íme, bámulatos sokat
el tudott végezni. Kövessük példáját.
Azt hiszem, ezzel az Utasítással sokat fogunk foglalkozni lapunk
ban is, meg gyűléseinken is. Most csak egy pontját említem m eg: a
tanítási vázlatok készítésének kötelezővé tételét. Elismerhetjük mind
annyian, hogy erre szükség van. Az bizonyos, hogyha kész vázlattal
fog a tanító munkájához, akkor eredményesebb lehet munkája s nyugodtabb a tanítás menete. Azonban, míg ezt a vázlatot részletesen
elkészíti az osztatlan iskola tanítója, arra rámegy az egész esti sza
bad ideje, s akkor hol marad idő a többi iskolánkívüli munkához
való készülethez és azok elvégzéséhez. Ismétlem, kedves Testvérem :
Imádkozzál és dolgozzál 1
Ez az Utasítás szabad kezet nyújt a tanítónak a vázlat elké
szítési módját illetőleg. Azonban megjegyzi, hogy : „A tanítási váz
latok elkészítésének formája, de főleg azok tartalmassága bizonyos
tekintetben hasznos tájékoztatást nyújtanak az iskolafelügyelőnek a
tanító nevelői és tanítói felkészültségére nézve.“ Tehát ezek a váz
latok nagyon nyomósán esnek latba a tanítói minősítés szempontjá
ból, fontos tehát, hogy hogyan készítjük el azokat. Munkánkat is
megkönnyíti, ha jól és részletesen készítjük a vázlatokat.
Én meghozattam a Kalász által kiadott űrlapokat, ezek osztott
iskolákban jók lehetnek, de osztatlan iskolához nem, mert csak napi
5 órához van rovat. Külön füzetbe készítem tehát a magam elgon
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dolása szerint. Nagyon jó volna, ha a közülünk kinevezett evang.
körzeti felügyelő testvéreink lapunkban mintákat közölnének erre
vonatkozólag, hogy miképpen csinálják ők maguk s hogyan kívánják
meg az általuk látogatott iskolák tanítóitól. Jó lenne, ha minél több
ilyen mintát közölnének kartársaink, tanulhatnánk azokból mindnyájan.
*

Sok dolgom mellett is érdekelt, hogy a kinevezett körzeti fel
ügyelők hogyan oszlanak iskolafajok szerint, íme a beszédes táblázat:
J el l eg
Á llam i....................
Községi . . . .
Róm. kath. . . .
Gör. kath. . . .
Rk. és gör. kath. .
Ref...........................
Evang......................
Protestáns . . .
Unitárius . . . .
Gör. keleti . . .
Izraelita . . . .
Egyéb (magán, társulatistb.)
Összesen :

Iskolák Tanítók Kineve
zett fel
száma száma ügyelő
1.253
825
2.845
129
10
1.096
393
5
1
27
146
163
6.893

5.057
3.502
6.724
240
16
2.543
724
5
1
28
326
407
19.573

J e g y z e t

180
35
52
1

Közte 20 tanító
képzőből való

25
5

Közte 2 ref. tanító
képzőből való
A mi három tanító
képzőnkből egy sincs

Közte 6 tanító
képzőből való

9
307
Bánó Ádám, ev. ig.-tanító.

A vázlat és iskolafelügyelet.
Irta : Kiszely János, ceglédi igazgató-tanító.
Fiatal tanító koromban a nyári szünidőt mindig., utazgatásokkal
töltöttem el. Egy alkalommal a Magas-Tátrában az Öt-tóhoz rándultam ki. Szörnyű vihar és eső ért utol. A menedékházhoz teljesen
átázva és kimerülve érkeztem. .Rám is esteledett, hidegre is fordult
az idő és hamar lepihentem. Éjfélkor két csendőr érkezett oda őr
járatról. Ruhájukból csöpögött a viz, tenyérnyi száraz nem volt raj
tuk. Nem feküdhettek le, pár órai pihenés után dideregve, fázva
indultak nehéz szolgálatukra, miközben kifakadva mondták : „Minek
küldenek minket ide ilyen ítéletidőben, 2600 m. magasságba gonosz
tevők után, mikor ide még a madár se igen jár ? Ha ezt az utat jó
időben csak egyszer is megtette volna a törvény kigondolója, bizony,
nem lett volna belőle törvény soha!“
Ez az élmény jutott eszembe, mikor életkörülményeimből folyólag f. év január havában ismét a Magas-Tátrában kellett egy hétig
tartózkodnom. Míg idejutottam, villamoson, autóbuszon, hosszú utam
alatt a vonaton, mindig felismertem a kartársaimat, mert mindegyik
a vázlatról tárgyalt, de nem örömmel és nem elismerőleg. A leg-
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utóbbi időben három-négy olyan helyen is megfordultam, ahol állami,
községi, felekezeti tanítók nagy számban voltak jelen. Őszintén meg
nyilatkoztak, elmondták, mi fáj nekik. Az, hogy megint rólunk és
nélkülünk döntöttek ebben a fontos kérdésben. Elismerten kiváló tanító
kat, országos egyesületek vezetőit meg sem kérdeztek. Pedig, ha ezt
megtették volna és csak pár hetet töltöttek volna túlzsúfolt, osztatlan,
rosszul táplált, vérszegény, ruhátlan, sok gyenge tehetségű, degenerált, nem kiválogatott, tanszerekkel hiányosan ellátott, nem intelligens
gyermekekkel megtöltött iskolában, egyúttal látva az iskolánkívüli
munkákban összeroppanásig agyonterhelt tanítót, vagy helyette dol
goztak volna pár hétig, akkor nem ebben a formájában jelent volna
meg az iskolafelügyeleti törvény és utasítás.
Mi, tanítók örömmel vártuk és üdvözöltük a törvényt mert
hiszen mi kértük a megreformált iskolafelügyeletet, de ennek meg
jelenése nagy csalódást okozott. Elmondhatjuk: Adtál Uram esőt,
de nincs köszönet benne !
Legsérelmesebb a megjelent „Utasításiban a kötelező vázlat
készítés. Nem azért, hogy több terhet raktak a tanítók vállára, hiszen,
hála Istennek, vannak közöttünk még elegen, akik a munkát szíve
sen vállalják és el is végzik, ha használni tudnak vele a tanügynek,
de ez a vázlatkészítés azt nem vitte előbbre.
Legelsősorban kiérzik ebből a tanítóság iránti nagy bizalmat
lanság. Feltételezték a tanítókról kivétel nélkül, hogy az iskolájukba
készületlenül mennek be. Bizonyítja ezt az is, hogy a kötelező
vázlatkészítést nem terjesztették ki a tanárokra. Vagy az ő munká
juk nem olyan fontos? Pedig jól emlékszünk mindnyájan, mikor
középiskolába jártunk, hogy bizony némelyik tanárunk nem készült
az órájára. Pályát tévesztett emberek voltak. Ezek ugyan jöhettek
volna be kitűnő vázlattal az előadásra, mégsem tudtak volna ered
ményesen tanítani. De hálásan emlékszünk azokra a kiváló taná
rainkra, akik viszont olyan gazdag tudással jelentek meg előttünk
vázlat nélkül is, hogy azokból a kincsekből még most is sokat fel
használunk.
Bátran kijelentjük azt is : tudjuk, hogy sorainkban is vannak,
akik mindennapra nem készültek lelkiismeretesen a tanításra. Ezekért
kell most szenvedni annyi sok ezer, munkával agyonterhelt tanítónak,
mert, mint hírlik, ezért adták ki a kötelező vázlatkészitést. Ez a
rendelkezés olyan, mintha a IV-ik elemiben azért, mert két tanuló
nem tudja az egyszeregyet, követelném, hogy mind a 40 maradjon
ott és írja le a két társával együtt többször az egyszeregyet.
Itt tévesztették el a célt, ennél a kérdésnél kellett volna meg
hallgatni a gyakorlati pedagógusokat.
Vázlat nélkül is voltak jó tanítók, akik szép eredményt tudtak
felmutatni és kiváló embereket neveltek az életre. A kitűnő vázlat,
melyet másokkal is el lehet készíttetni, még nem jelenti a kitűnő
tanítót. A vázlatkészítés olyan, mint a diákok otthoni házi feladata.
Már is több esetet tudok, hogy a jó barát, rokon, testvér megcsinálja
egymásnak a vázlatot, csakhogy éppen meglegyen az, sőt egyesek
a sok mellékes munka miatt, mások meg kényelemszeretetből pén
zért készíttetik el a z t! Készülni, természetes, hogy kell és nagyon is
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fontos. Ezt kellett volna mindenképpen ellenőrizni, de a folytonos
írásba, mely sokszor naponként ugyanaz és lassanként a könyökün
kön jön ki, semmiképpen nem tudunk beletörődni.
De lássuk, hogyan készültek eddig a hivatott tanítók ? Fiatal
korukban utaztak, naplót vezettek — itt a vázlat —, pedagógiai
könyveket vettek, tanügyi lapokat olvastak, kiváló tanítókat iskolá
jukban felkerestek, előadásokra, gyűlésekre jártak, többen a doktori
címet is megszerezték. Ezek nem vázlatot készítettek, de rövid taní
tásokat dolgoztak ki, melyeket évről-évre kiegészítve még ma is fel
használnak. Ez volt az igazi készülés és ez volna ma is ! Ellenben,
ha órákig írja a vázlatot és javítja a rengeteg füzetet (melyről külön
szólunk a jövő hónapban ezen a helyen), hol marad ideje az ön
művelésre, a könyvek, tanügyi lapok olvasására, mely szintén köte
lező ? A kevésbbé lelkiismeretes tanító a fent leírtakat — elismer
jük — nem végezte el. De Uram, Istenem, ezeket a vázlat sem teszi
máról-holnapra becsületes munkásává a tanügynek. Leírhatja vagy
leírathatja a vázlatot, de bizonyos-e, hogy azt másnap módszeresen
és eredményesen el is tanítja ? Nem, kérem, ezekkel szemben nem
vázlat kellett volna, hanem ellenőrzés, mégpedig irányító és gyakori
ellenőrzés, amikor is bizonyságot tehetett volna a tanító az iskola
felügyelő előtt készültségéről, esetleg az iskolafelügyelő mutathatott
volna be neki 15—20 perces gyakorlati tanítást. Ez majd vitte volna
előre a tanügyet, de a vázlat nem. Kell az ellenőrzés, magam is
tapasztaltam több évtizeden keresztül, mint cenzor-tanító és látom
ma is, mint elnök, sok évvégi vizsgán.
Ezekután bátran kimondom, hogy csak a szorgalmas, lelkiisme
retes, becsületes, munkás tanítókat sújtották az újabb teherrel, mert
ezek ezt is megcsinálják, ha kell, újabb terhet is vállalnak a teljes
összeroppanásig. A felületes és kevésbbé lelkiismeretes tanítót pedig
a vázlatkészítéssel nem tették, de nem is tehették lelkiismeretes és
eredményt felmutató tanítóvá. Különben is a vázlatkészítés nem ter
heli azokat, akik a közért keveset vagy éppen semmit sem tesznek.
Mikor az „Utasítás“-ban a kötelező vázlatkészítést felleltük,
rögtön kerestük azt a rendelkezést, mely a haladási napló vezetését,
mint most már feleslegessé vált munkának a beszüntetését rendeli
el. Ezt azonban nem találtuk. Még véletlenül sem vesznek el semmit
az agyonterhelt tanító munkájából. Azt mindenki megállapítja, hogy
a kettő vezetése időtrabló, felesleges. A vázlatkészítésnek közmeg
nyugvásra való elintézését sikeresen lehetett volna megoldani a hala
dási napló kibővítésével, miután a múlttal szemben megengedi az
„Utasítás“ ennek előre való elkészítését.
A munkás tanító agyon van terhelve. Mikor késő este holtrafáradtan a temetésekről, a templomból, különféle tanácskozásokról,
szövetkezetekből, tűzoltólaktanyákból, leventeotthonból, könyvtárakból,
népművelési előadásokról, gazdakörökből, iskolai, egyházi, községi,
városi gyűlésekről, dalárdákból, színdarabok rendezéséből, igen
gyakran vidéki gyűlésekről stb., stb. hazatér, már várja, nem a
vacsora, hanem az adókivetés munkája, számadáskészítés, jegyző
könyvek szerkesztése, családtagoknak levelek megírása, a vázlat
papíros, meg a rengeteg javítanivaló irka. Erre már csak éjfél felé
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vagy éjfél után jut idő. Aki meg aztán lapokba is dolgozik, könyvel
is vagy előadásokra készül, az bizony csak hajnal felé kerül az
ágyba. Sok érdemes tanítónak még nyáron sincs pihenője a külön
féle tanfolyamok miatt. Mi ennek már is az eredménye ? Az, hogy
lemondtak és lemondanak olyan tisztségekről, melyekben eddig a
köz javát szolgálták önzetlenül, de amelyet ezután vállalniok lehe
tetlenség, mert nincs rá idejök. Sok helyen azonban még lemondani
sem lehet, pedig vasárnapja sincs a tanítónak. Ha volna is, a ren
geteg felgyülemlett hátrálékot kell neki feldolgoznia vagy előadásokat
rendeznie. Tudunk róla, hogy népművelési megyei titkár jelenlétében
tartott gyűlésen, jeles, tekintélyes pedagógusok kérve-kérték a titkárt,
hogy a tanítónak legalább a vasárnap délutánt biztosítsák, mert ő
is ember, neki is szüksége van, a heti nagy fáradalmak után, pihe
nésre. Végtelen sérelmes az is a tanítóságra nézve, hogy több isko
lánál, valószínűleg az igazgatók túlbuzgóságából, minden népműve
lési előadáson, az előadó tanítón kívül, valamennyi tanítónak, mint
hallgatónak, órákhosszat jelen kell lenni, ahelyett, hogy otthonában
hagynák és nyugodtan intézhetné dolgait.
Fáradt, kimerült katonákkal még nem nyertek csatát, agyon
hajszolt tanítótól sem lehet teljes eredményt várni. Csak örömmel
végzett munkának van teljes sikere !
Hogy gondoltuk el mi tanítók az iskolafelügyelet megoldását ?
Első kívánságunk az volt, hogy kipróbált, arravaló, hivatása
magaslatán álló, képzett, gyakorlati pedagógus legyen az iskolafel
ügyelő. Kívántuk, hogy csak tanító legyen. Azt óhajtottuk, hogy
ossztályt ne vezessen, minden idejét szentelje az iskolalátogatásnak
és legalább havonként jelenjen meg minden iskolában és ne a
bürokratizmusra helyezzük a fősúlyt, ne kilométeres jegyzőkönyv
készítéssel múljék el Isten áldott napja. És mit látunk ? Nem hono
rálták a tanítók kívánságát, mert nemcsak kiváló pedagógusokból
válogatták az iskolafelügyelőket, hanem más szempontokat is tekin
tetbe vettek, aminek következménye, hogy a kifogások és panaszok
százai fordulnak elő. Ugyanott vagyunk, ahol voltunk, azzal a
különbséggel, hogy az iskolafelügyelőre rengeteg írásbeli munkát
raktak. Olyan esetekről is hallottunk, ahol a gonddal szerkesztett
jegyzőkönyvet visszaadták és jobbat követeltek, úgy, hogy az iskola
felügyelő kénytelen a saját osztályát elhanyagolni, ha csak nem
igyekszik pótolni az „U tasításiban megjelölt módon a mulasztotta
kat. Ez azonban felháborít minden vallásos érzületű embert, hogy
az agyonfáradt iskolafelügyelő a karácsonyi és húsvéti szünetben,
mikor együtt van a család mindenütt, tanítson, esetleg a maiteres és
vizes dézsák társaságában, a nagytakarítások ideje alatt. Vagy azt
gondolják, hogy engedik a szülők a várva-várt szünidőben, a pihe
nés napjaiban újra felmenni a gyermeküket iskolába ? Ennek aztán
szintén az lesz az eredménye, hogy az iskolafelügyelők a megtisztelő
megbízatást kénytelenek visszaadni, mert az ezzel járó kívánalmak
nak nem tudnak eleget tenni.
Szerintem ilyen, eredményeiben messze kiható rendelkezést
mégis csak jobb, megnyugtatóbb lett volna az ország kiváló, vezető
tanítói meghallgatása után kiadni. Most nagy a nyugtalanság és
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bizonytalanság az ország minden iskolájában. Ez pedig a tanítási
eredmény rovására megy !
Legfőbb ideje volna, hogy a sok iskolánkívüli munkát leven
nék a tanítók vállairól és újabb terhet ne raknának rá, hogy azok
csak tanítók lehetnének és csak az iskolájuknak élhetnének. Akkor
minden tanító, kivétel nélkül, szívesen csinálna nemcsak vázlatot,
hanem rövid tanításokat is. amikor a lelkiismeretes, nyugodt készülés
nyomán támadt eredmény hatalmas lendületet adhatna tanügyünknek.
Őszintén beszéltem a magam, valamint sok száz és ezer tanító
társam nevében, a mostani vázlatos világban, abban a reményben,
hogy esetleg elolvassák ezt azok is, akik a tanítók sérelmein segí
teni tudnak.

Nemzeti irodalmat.
Pártái kollégának a márciusi számban megjelent „Békalencse“
című cikke mély hatást gyakorolt rám. Annál is inkább, mivel a jel
zett könyv az én könyvtáramban is megvan. Itt jegyzem meg, hogy
annakidején a Néptanítók Lapjában megjelent hirdetés hatása alatt
vettem meg. Mikor elolvastam, igen elcsodálkoztam, hogy éppen a
Néptanítók Lapja propagálja ezt a könyvet.
Sokszor foglalkoztam a gondolattal, hogy valamilyen módon
tiltakozni kellene rosszakaratú beállításai ellen. Igen helyes volt és
mindnyájan csak hálával gondolhatunk az én kedves barátom eré
lyes síkraszállására. Mit várjunk mi falusi tanítók a többi tanítvá
nyainktól, ha egy ilyen kiváló, tehetséggel megáldott ember ennyi
hálátlansággal viseltetik egykori tanítójának emléke irán t! Pedig
nekünk ez a hála az egyedüli ajándék, a sarkaló erő, amely rögös
útunkon további lelkesedésre hajt.
Sajnos, igen sok könyv akad még, amelyek hasonlóan véle
kednek a falu intelligenciájáról. Nem beszélve a régi figurákról, a
„pipás-részeges kántorokról, nótáriusokról“, az új írók között is ele
get találunk, akik szeretik a falu vezetőit pellengérre állítani. Bizo
nyára mindnyájunk előtt ismeretes Szabó Dezsőnek a nagy port vert
„Az elsodort falu“ című műve. Az ő papja, tanítója, jegyzője és
azoknak élettársai még nagyobb mocsárban fetrengnek, mint Szabó
Pálé. Az ő lelkésze a második harangszóra ébred alkoholgőzös
álmaiból, nem talál egy Bibliát és még nincsen textusa; a feleségé
vel úgy beszél, mint egy utcalánnyal, a háza egy bordélyház, a
lánya végül teljesen elzüllik, a családdal együtt. A tanítója egy
részeges, gyámoltalan figura, ki végül is, felesége üldözései miatt,
ki egy fúriának is beillene, felakasztja magát. És így tovább, a vég
telenségig.
Hát elég lehetett volna már ezekből a materialista fajtalan
kodásokból !
Ne felejtsék el íróink, hogy ők elsősorban magyarok ! . . .
A magyar álmodozó, meseszerető nép. Talán Ázsia pusztáiról
hoztuk magunkkal ezt a keleti vonást. Azoknak a csillagnéző lovas
pásztoroknak lelke szállt belénk örökségül, akik a végtelen puszták
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fellobbanó pásztortüzeinél, a lángok zizegő zenéjétől ihletten, szőtték
a regék és mondák aranyfonalát. . .
Vagy talán azoknak a bujdosó kurucoknak lelke, akik a hunyó
parázsban elmélázva, a tárogató bús hangja mellett sírták el a meg
halt szabadságot, a nagy Fejedelmet.
A magyar nép a föld fia. Ezeréves történelmünk sok szenve
dései közepett mindig a föld, ez a szent magyar rög volt tápláló,
vigasztaló, új erőt adó Édesanyánk.
A nép szereti ezt a földet. Szeretetének, ragaszkodásának ezer
tanújelét adta, a századok során kiontott vérével.
A föld népének ősi ereje a földből táplálkozik. Nemcsak testi
leg, de lelkileg is.
Az ősi mondák, regék ködös világában keresi a vigasztalást,
az erőt, a hétköznapok nehéz munkája után. A hosszú téli estéken,
a tűzhelyek fellobbanó lángjainál, száll-száll a magyar faluk apró
kunyhóiban, egy-egy öreg mesemondó ajkáról az „ősi ének“.
Egy nemzet, nép lelke szól az öreg mesemondón keresztül.
A nemzet históriájából nőtt magyar néplélek apáról-fiúra szállva,
egy láthatatlan, hatalmas egységbe fogja össze a föld gyermekét,
hogy az évezredek viharában a regék, mondák gyökereivel kapasz
kodva, büszke tölgyként megálljon. S ha a vihar le is töri ágait,
törzsét megcsonkítja, de élnek a gyökerek és szívják, szállítják az
áldott föld tápláló, új erőt adó nedveit. Egyre több lesz az új hajtás,
egyre erősebb a törzs, míg egyszer újra lombkoronás, büszke fővel
áll az ősi tölgy : az ezeréves magyar nem zet!
De nem elég, ha csak a föld fiának lelke táplálkozik a nem
zeti história emlőin.
A magyar nemzet lelke a történelem folyamán öntudatosan
alakult ki. Hazafias költészetünk mind-mind a múltat becsülő és
szerető költők és írók tömegéről tesz bizonyságot.
Ezek az írók tudták, hogy nekünk, árva magyaroknak, nem
csak csillogó ékesség, pazar fényűzés, az életnek megszépítése az
irodalom, hanem szent életprogramm : a magyar jövő örök hitének
táplálója!
Az írók szivéből kiáradó faj- és hazaszeretet valami csodálatos
életerőt ad a nemzetnek. Látjuk ezt a nagy nemzeti tragédiák utáni
időkből. Az írók, költők azok, akik a csapások utáni elcsüggedésből
felrázzák a nemzetet. Akik a régmúlt napok dicsőségének aranyát
festik a sötét égboltra, hogy hitet öntsenek a csüggedőkbe.
Az író legnagyobb és legszebb hivatása : a nemzeti lélek mese
mondója lenni! Szent hivatás e z ! Napsugarat, fényt, meleget kell
hozni a kihűlő szivekbe. Mint amikor a sötét, pusztító vihar elvonu
lása után kisüt a nap és jóságos fényével lecsókolja a fák lombjá
ról a fájdalom esőcseppjeit: úgy a nemzeti gyász sötét napjaiban,
a nemzeti történelem legfényesebb sugarait kell a könnyes arcokra
vetíteni!
Mint Jókai, ki Rákosi Jenő szerint: rászállt minden virágra,
amelyben a Gondviselés mézet rejtett, illatot és színt a mi szá
munkra, szegény, magunkrahagyott magyarok számára. Mint Herczeg Ferenc mondja ró la: Költészete egy egész magyar világ. Ha
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valami új özönvíz elnyelné Szent István birodalmát, Jókai Magyarországa még évszázadok múltán is folytatná magányos bárkaútját
a világ feje felett.
Igen, Jókai hazaszeretete például szolgálhatna minden ma élő
írónknak, még Szabó Pálnak is 1 Vagy Arany Jánosé, Gárdonyi
Gézáé, kik letagadhatatlanul falusi tisztviselők voltak . .,
Ha valamikor fontos volt, úgy ma ezerszeresen az, hogy a
nemzet lelke szóljon az írók műveiből.
Mert nem a hangos, idegen jelszavak köntösébe bújtatott
erkölcstelenségek, idegizgató, olcsó hatásokra vadászó rémmesék;
nem is a pártszenvedélyektől fűtött hamis, vagy nagyon is egyolda
lúan beállított könyveken épülhet fel a trianoni romokból az új
lelkiségű Magyarország. Csakis a nemzet, a nép leikéből fakadó
sajátos szellemiségen, kulturformán !
Olyan könyveket kérünk, amelyek a nép lelkét erősíthetik!
Amelyekben a vallásos hit, az erkölcsi törvények érvényesülnek, a
hazafiúi szeretettel párosulva. Amelyek nevelik a népet és nem
rombolnak. Amelyek nem azt keresik, hogy mi az, ami elválaszt,
hanem mi az, ami összetart bennünket. Ami egységes, jellegzetes
nemzeti öntudatot fejleszt a falu és a város népében egyaránt.
Mi, akik falun élünk, tudjuk legjobban, hogy igenis vannak
bajok, amelyek elválasztják még ma is a falu intelligenciáját, a
vezetőket a néptől. Ennek oka éppen a „Békalencsé“-hez hasonló
írásművekben keresendő.
Most van forrongóban, kialakulóban az új magyar falu lelki
sége, új arca. Ez a forrongás kiveti majd a régi mulasztások köveit.
Erről tanúskodik a széles rétegben megindult falumozgalom is.
Lassan egymásra találnak a vezetők és a nép.
Ebben a nehéz munkában íróink jöjjenek segítségére a falu
vezetőinek 1
Ébredjen fel újra a nemzeti irodalom, hogy táplálja, élessze
szívünk reménységét: a magyar Feltám adást!
A „Békalencsé“-ről megnyugtatásul még csak annyit, hogy
igenis, a jegyzői kar részéről is erélyes visszautasításban volt része'
amiről a „Községi Közlöny“ című lap számtalan cikke tanúskodik,
az 1936-os évfolyam lapjain.
Szász András.

HIVATALOS RÉSZ
Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Tanítói
Internátusok Alapjáéból való segélyezésre evangélikus egyházunk
nevében pályázatot hirdetek olyan tanítók gyermekeinek“neveltetési
céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek szolgálatot és ennél
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni
nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt esetben ezen kategó
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rián kívül eső tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem
mel az alap rendeltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös
figyelemben részesülnek azok a folyamodók, akik gyermekeiket evan
gélikus internátusbán helyezték el. A kérvényben feltüntetendő : a
tanító neve, életkora, működési helye, családi viszonyai, teljesített
hadiszolgálata, házonkívül taníttatott gyermekeinek neve, életkora,
iskoláztatási és elhelyezési adatai (internátus, magánház, rokonság),
tanulmányi előmenetele. Továbbá a tanítói javadalom pontos adatai
tételenként s végösszegben aranypengő érték szerint. Feltüntetendő
tehát: a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom (értékegység, kezdő
fizetés százaléka, föld, termény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő
államsegély, esetleg más, bármilyen természetű javadalmi tétel) s
végül a magánvagyon. Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes
püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekintettel az
egységes eljárás szükségére, a segélykérés ezen folyamodási íven
nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes
kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi április hó 15-éig nyúj
tandó be, onnan pedig május hó 1-éig az illetékes püspök úrhoz
terjesztendő fel, hogy május hó 15-éig kezeim között lehessen.
Budapesten, 1936. évi február hó 15.
D. báró Radvánszky Albert s. k.
egyetemes felügyelő.

Meghívó.
Az Orsz. Ev. Tanítóegyesület Udülőházának intézőbizottsága f.
évi április hó 8-án délelőtt 10 órakor Révfülöpön, az Üdülőházban
ülést tart. Erre a bizottság tagjait az elnökség meghívja. Tárgy a
jövő nyári időszak előkészítő munkálatainak megállapítása, a szük
séges javítások s egyéb kérdések (út- és gyalogjáróépítés a keres
kedelmi minisztérium részéről) megvitatása.

Értesítés a dunántúli tanítói kar számára.
Illetékes helyről nyert,értesítés alapján megnyugtatásul közlöm,
hogy legközelebb Püspök Úr Öméltósága intézkedni kíván a tanme
netek beadása határidejének meghosszabbítása s a példányszám
megváltoztatása tekintetében. Hogy az esetben, ha lapunk még az
intézkedés előtt megjelenik, előbb értesüljenek erről az érdekeltek,
közlöm, hogy a tanmenetek beadásának határideje május 1. s azo
kat nem 3, hanem csak 2 példányban kell elkészíteni.
Csekken és ne utalványon küldjük pénztárunkba az előfizetési
díjakat és hátralékokat, mert ez nagy anyagi megtakarítást jelent
úgy a feladóknak, mint egyesületünknek.
Csekkünkön csak előfizetési díj küldhető, tagsági járulék nem !
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KONWISMERTETES
Sz. Csorba Tibor: Az utolsó lőcsei diák.
Nem regény ez a könyv, hanem sokkal több annál. A Szepesség életének őszinte feltárása. A zipszerek magyaros vendégszere
tete elevenedik meg szemeink előtt, amikor elolvassuk ezt a köny
vet. Látjuk a lőcsei gimnáziumot, amelynek az író is növendéke
volt. Látjuk azt a szégyenteljes bevonulást, amelyet pár cseh tiszt
foganatosított s amellyel eldőlt Lőcse sorsa. Ez volt a cseh meg
szállás első felvonása. Átvették a gimnáziumot s megszűnt a magyarnyelvű oktatás. Az ifjú életek színes jövője, álma szertefoszlott, mert
Lőcse elveszett. Azután jött a még keservesebb sors ! Kiutasítások.
Vagonlakás évekig ! .,. Állás nélkül, kenyér nélkül tengődni azért,
mert a szív nem tudta magyarságát megtagadni. . . Az író és hoz
zátartozói megjárták Trianon kálváriáját, míg végre egy kis csendes
városban sorsuk nyugvópontra jutott.
A könyv II. része a „Viszontlátás“ címet viseli. Sz. Csorba
Tibor, mint szülőföldjéhez ragaszkodó fanatikus magyar, nem tudott
belenyugodni a gyermekkori emlékek elvesztésébe. Ellátogatott a
„Felvidékire az ő igazi otthonába. Nem lehet meghatódás nélkül
olvasni ezt a részt, mert a lélek őszintesége tükröződik a sorokból
felénk s ez az őszinteség a „miért“-ek légióját kelti életre. Pusztul,
veszik a magyar odafönn ! Ha bizalmasan beszélgetnek is, a falak
tovább adják azt s nap-nap után telnek a börtönök. Mi lesz így
holnap ? Borongós a könyv második részének hangulata, de azért
benne csillog a hit, remény szikrája is, amely hisz „Magyarország
feltámadásában 1“
A könyvet linoleum metszetű szepesi képek díszítik s teszik
még vonzóbbá !
(A könyv ára 3 pengő. Megrendelhető a szerzőnél: Sz. Csorba
Tibor író, Celldömölk, Vas m.)
Bertalan Sándor.

Wolf Lajos—Lunde: Jézus kis barátai.
A nagy siker és kedvező fogadtatás után, ami Wolf Lajos ceg
lédi lelkész, lapunk munkatársának, Lunde : Jézus kis barátai című
norvég eredetiből fordított gyermekprédikációk c. munkáját kísérte,
most kiadta a fordító Lunde János oslói ev. püspök gyermekprédi
kációi II. kötetének fordítását. A Jézus kis barátainak második kötete
27 gyermekprédikációt tartalmaz. Ára fűzve T50 P, mely árba a
postai szállítás költsége is bele van foglalva. Csoportos megrendelés
esetén 5 példány után 1 ingyenpéldányt küld. Megrendelhető Wolf
Lajosnál Cegléden, az 52.425. sz. csekkszámlán. Az ízléses kiállítású
könyv lapunk kiadóinak nyomdai munkája. A beszédek középpont
jában Jézus áll s a gyermeki lélek világában úgy vezeti végig a
szerző az élet fejedelmét, hogy mindig szoros kapcsolatba hozza a
gyermek saját személyével. Az elvont jelentésű igék megvilágítását
a legszemléletesebben valósítja meg. Képei odarögződnek a lélek
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mélyébe, világossá teszik az írás szavát. Még a figyelmetlen s közö
nyös gyermek érdeklődését is lekötik az illusztrálásra szolgáló érde
kes történetkék s mély gondolatokat ébresztenek. Hatásuk csak az
lehet, hogy Isten országa gyermekeivé válnak, Jézus kis barátaivá
lesznek a hallgatók.
Vasárnapi iskola, gyermekistentisztelet, egyéb vallásos össze
jövetel, missziói óra stb. mind alkalmas, terület az érdekes gyermek
prédikációk gyakorlati alkalmazására. Élénkíti a gyűjteményt a köl
temények s énekek alkalmazása, amelyek a dunántúli énekeskönyv
énekeiként kapcsolódnak a beszédekhez, így a gyakorlatban könynyen énekelhetők.
Nagy szolgálatot tett a fordító Isten országa ügyének e mű ki
adásával s vallásos irodalmunkat valóban nagy értékkel gyarapította.
Bizalommal rendelheti meg mindenki, aki gyermekek között végez
hiterősítő és jellemképző munkát. Ajánljuk olvasóink figyelmébe
Jézus kis barátait.

Eucken Rudolf gondolatai a vallásról.
(Befejező közlemény.)

írta : Tállyai (Koller) István.
A vallás mellett bizonyít, hogy nem elégszünk meg az igazsá
gossággal, hanem többre : szeretetre törekszünk. Hála, szeretet nélkül
életünk hiányos volna. A bensőség fejlesztése az életet a gyökeréig
mélyíti. Különösen a keresztyénségben jut e gondolat kifejezésre : mi
haszna volna az embernek, ha elnyerné az egész világot, lelkén
pedig kárt vallana ? A vallás adja meg nekünk azon reményt, sőt
bizonyosságot, hogy a rossz is végeredményben a jót szolgálja s
minden javunkra válik. A szenvedést a vallás megdicsőíti s nem ké
telkedhetünk a felett, hogy az érzéki lét és az emberi együttlét egye
dül nem elégíti az em bert; életének magva szellemi kell, hogy legyen.
A kételkedést pedig nem a töprengés, hanem csak az életet átható
tett, amely az életet egyúttal felemeli, tudja megszüntetni. A vallás
a szellemi jellegét nem a történetből nyeri, de a történet folyamán
valósítja meg. A vallás az ellentéteket nem szünteti meg, de ben
nünket feléjük emel.
Áttérve a keresztyén vallásra, Eucken rámutat arra, hogy a keresztyénség beültette az emberiség nagy részébe az örök rend hité
ről szóló plátói meggyőződést, szemben a múlandó világgal. Magát
a keresztyénséget Eucken teljesen a szabadelvű teológia alapján
látja, annyira, hogy Jézus központi helyzetét sem ismeri el, amint
azt úgy a Ritschl irányából kiinduló Harnack, valamint a vallástör
téneti iskola még elismeri. A csodát sem ismeri el Eucken. Mi nem
mondjuk, hogy nem lehetségesek oly metafizikai és pszichológiai
hátterű jelenségek, amelyeket csodáknak lehet minősíteni. A keresztyénség lényegét is csak abban a hitben látja Eucken, hogy az em
bert egy világfeletti hatalom hordozza és felemeli és nekünk részünk
van ebben az új életben. Eucken a „Lebenserrinnerungen“ c. köny
vében mondja is, hogy mindig érezte egy világfeletti hatalom műkö
dését, amelynek vezetése iránt nyugodt bizalommal lehetett. Högy
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az ember — mondja Eucken — kötve van a természethez, de a
kultúra által ezzel szemben egy új világot akar építeni, hogy a Mindenséggel szemben egy eltűnő pontocska, de a végtelenségnek sze
retne részese lenni; hogy az idő folyamatában áll s mégis nem
képes lemondani örök igazságok birtokáról, hogy tagja az ok- és
okozati mechanizmusnak és mégis önállóságot és szabadságot kö
vetel, ezek mind oly ellentétek és kérdések, amelyek csak úgy old
hatók meg, ha az élet feléjük emelkedik. Tehát csak a vallásban,
a vallásos hitben és ezért Eucken nagyértékű könyve kitűnő apologia
a vallás jogosultsága mellett s tanulmányozásra mindenkinek mele
gen ajánlható. Mindenki vallásos érzelmeit csak egy bizonyos vallás
keretében fejezheti ki és élheti meg, ha lehet is elgondolni keresztyénséget az egyházakon kívül. „Magánkeresztyénséget“ Kierkegaard
szavaival. Azonban ennek a színezete is vagy protestáns vagy ka
tolikus. Hogy a keresztyénség és a teológiai iskolák melyik irányához
vonzódik valaki, a katolikus vagy protestáns, a pozitív vagy szabad
elvű irányhoz, itt a személyes élmény, a vallásos tapasztalat dönt.
Lelki szövetünk is úgy lehet alkotva, hogy a protestáns, avagy a
katolikus színezetű vallásossághoz csatlakozunk. A katolicizmusnak
kétségkívül van mély dogmatikája és mély filozófiája, mindazonál
tal helyesen mondja Lotze : „Nem kívánatos, hogy a protestáns sza
badság a vallásos meggyőződés terén ismét elnyomassék vagy a
protestáns egyház alkatrészeképpen megszűnjön.“ (Mikrokosmos, III.
rész 378. old.) A protestáns egyháznak szemére vetik, hogy nem
egységes, hogy van pozitív és van liberális iránya. Ez igaz. De itt
ismét Lotzeval felelhetünk : „E két szélsőség között a protestántizmus
mégis élt és fejlődött.“ (Mikrokosmos, III. köt. 168. old.) Tankó Béla
mondja : „A protestantizmusnak, mint életelvnek . . . az a kényszerű
ség adta létét. . . mihelyt. . . természetesnek és egyedül lehetséges
létformának az ember azt érezte, hogy az Istent lélekben és igaz
ságban imádja, . . . a szellemiséget tisztán szellemi eszközökkel szol
gálja életfelfogásban, berendezésben, vagyis a kultúra egész szerve
zetében.“ El tudom képzelni, hogy valaki vonzódik a kolostori élet
után, elvonulva a világtól, életét Istennek szenteli; el tudom kép
zelni, hogy valakinek lelke sóvárog az engedelmesség és alázat
után, alávetni magát az egyháznak, a lelkek közös anyjának, de
akinek lelki szövete más, kinek ez nem felel meg, az vallásos
érzületét a protestantizmusban fogja megtalálni. Bizonyítani
persze a vallási téren nem lehet úgy, mint a tudományban.
Ezt úgy az erlangeni iskola (Frank)*, valamint Ihmels és a legújabb,
dialektikai teológia (Barth) is elismeri. A vallás nem is akar bizonyí
tani. A hit több ennél. Ismét Tankó Bélától idézünk : „Az a csoda
tevő erő, mely ezt a belehorgonyozódást végzi abba az igazi való
ságba, a hit.“ „Sohse vagyunk annyira tisztén lelkiek, mint mikor
hiszünk olyan hittel, mely méltó erre a névre.“ „A látszatból az igaz
valóságba, a mulandóból az abszolutumba horgonyozza bele az
életet.“ „Ez a döbbenetes mély igazsága a Pál apostol tapasztala
tának, hogy hit által igazulunk meg.“ „Ezért volt a történelem min* „System der christl. Gewischeit.“ „System der ehr. Wahrheit.“ „System der
ehr. Sittlichkeit.“
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den nagy korszaka a hit korszaka s azért a hivő lelkek tiltakozása
a cselekedetek ugyanolyan értékelése ellen : mert az egyes cseleke
det lehet véletlen, méltatlan motívumból való, csak a jó fa terem jó
gyümölcsöt.“ „A vallás emel ki a végesség kínjai közül azáltal, hogy
belekapcsolja az embert és a világot egy egyetemes, az egész világ
nál nagyobb hatalom valóságába, aki egyszerre abszolút valóság és
abszolút érték. Ez a viszonyulás tehát az alapvető az ember egész
életfolytatására nézve : a logikai priusnak, a természettől fogva első
nek mondhatjuk a szellemiség egész kibontakozására nézve.“ A döntő
tehát a vallásos tapasztalat. Ez dönt a felett, hogy a protestantizmus
mely iránya felé hajlik a lélek. Euckennél, Harnacknál a szabad
elvűség, másnál a pozitív irány felé. Euckennél nem is az fontos,
hogy mit mond a keresztvénségről, hanem amit a vallás lényegére
általában állít, dacára, hogy mindnyájunk számára nagy élmény a
„Die Lebensanschauungen der grossen Denker“ c. könyvének a
keresztyén gondolkodókra vonatkozó szép és mély része.
E sorok írója kegyelettel őrzi Eucken több levelét. Ezek egyike
kitér az Istenfogalomra ; Istenről azt mondtam, hogy csak mint sze
mélyiség van értelmezve értéke és jogosultsága. Azt feleli Eucken :
„Sie fassen diese (meine Weltanfassung) durchaus richtig, wenn Sie
den Begriff des Geisteslebens mit dem der Gottheit aufs engste ver
binden. Ich gehe vom Begriff des Geisteslebens aus und vertiefe ihn
dann durch die Erfahrungen der Seele zu dem der Gottheit.“ „A val
lás lényegére mutat az is — amint Lotze a „Mikrokosmosában“ (II.
köt. 44. old.) mondja —, hogy az erkölcsi ösztön tényében láthatjuk
a lélek egyik legeredetibb és legfontosabb vonását.“ „Hogy vannak
lények, akik magukat és cselekedeteiket értékeseknek tartják, magu
kat vádolják és mentik“ ez is Isten, vallás és szellem mellett mutat.
„Ha nem is tanítható, hogy az egyes felett eszmék lebegnek, ame
lyek megvalósítására rendeltetett, azt el kell ismernünk, hogy min
den egyesben kifejlődhetik oly eszmény, amelytől elszakadni csak
saját önmagának elítéltetése árán képes.“
Az élet fejlődése egy cél felé történik: az öntudos, eszes és az
értékek után igazodó élet felé, az ember felé. Az értékek hozzátar
toznak a világegyetemhez. „Értékeket teremteni — mondja Richl —
nem annyit tesz, mint értékeket feltalálni vagy kigondolni.“ „Az
értékeket. . . nem kitalálják, hanem felfedezik.“ „Igazságokat felfedez
nek, nem csinálnak; találják, de nem feltalálják.“ A szépség sem
definiálható, a jóság sem. Valami nekünk tetszik s valamit jónak
találunk. Tudjuk, hogy az. De miért, ezt csak az intuíció egy nemé
vel érezzük. A jóság, szépség, igazság megléte az Istenre utal. A
bennünk levő lelkiismeret a vallás legmélyebb fundamentuma.
Ezzel befejezzük Euckenről szóló szerény ismertetésünket dr.
Szelényi Ödön szavaival : „Kötelességünk volt ilyen bőven ismertetni
Eucken világnézetét*, mert egyik legérdekesebb példája annak, meny
nyire közeledhetik a filozófia a valláshoz, a metafizikai világnézet
a vallásos világnézethez.“
* „A vallás helyzete a jelenkor szellemi életében“ c. könyve (Luther Társ.
kiad.) 74. oldalán mondja ezt Szelényi, amidőn ismertette Eucken világíelíogását.
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KIS HÍREK
Gyászhír.
Súlyos csapás érte Kuszák István győri
tanítót, lapunk munkatársát. Egyetlen kis
leánya : Mártiké f. évi február hó 26-án,
22 hónapos korában váratlanul visszatért
az Égbe. A porig sújtott szülők iránt nagy
részvét nyilvánult meg a febr. hó 28-án
délután 4 órakor tartott temetésen. Mi is
őszinte részvéttel gondolunk a súlyos
csapásra s együttérző szívvel osztozunk
fájdalmukban kívánva, hogy Isten, kinek
minden útja kegyelem, adjon erőt a gyász
elviselésére a fájdalomtól megrendült
szülőknek.
Új igazgató.
A nagybánhegyesi iskolaszék a lemon
dott igazgató helyett, a tantestület javas
latára, a közszeretetben álló Balis Pált
választotta meg igazgatójává. Gratulálunk.
Tanítói konferenciák.
D. Kapi Béla püspök Ur a zsinat miatt
múlt évben elmaradt konferenciákat ez

évben ismét megtartja. Legközelebb közli
— a hozzánk küldött értesítés szerint —
azok részletes sorrendjét. így a konferen
ciák áldásos hatásában ez évben újra
részesül Dunántúl tanítósága.
Mulatságos, de szomorú eset.
Visszaküldte egy tanító a januári Evan
gélikus Népiskolát levél kíséretében. írja :
nagyon szegény az egyháza, iskolája,
őmaga szintén, nem tud előfizetni ró.
Eddig rendben van. — Kéri a kiadót,
küldjön neki egy csekklapot 1935. évi
hátralékának befizetésére. — A kiadó
elszomorodik. Rosszat sejt. Fellebbenti a
borító lapot, hót ott van a csekklap, tar
talomjegyzék úgy, ahogyan Ceglédről el
ment ezelőtt három hónappal. Meg se
nézte, föl se lapozta újságunkat kartársunk ! Ez már aztán nincs rendjén ! Itt
bizony nagy a szegénység, de nem anya
giakban, hanem lelkiekben! Az Isten óvja
egyházainkat, iskoláinkat az ilyen lelkü
letű tanítóktól!

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja
pályázatot hirdet:
a) több jutalomra ;
b) több segélydíjra;
c) a budapesti Tanítók Házában létesített s az alábbi c) pont
ban felsorolt helyekre ;
d) a Péterfy Sándor Leányotthonban létesített s az alábbi d)
pontban felsorolt helyekre;
e)
, f) a keszthelyi Rákos István Fiúinternátus és Üdülőház az
alább e) és f) alatt részletezett helyeire ;
g) több árvanevelési segélyre.
Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő jelentkezések az illeté
kes tanítóegyesületek útján legkésőbb folyó évi május hó 31-ig kül
dendők be (Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 47). Később érkező
jelentkezések csak kivételes esetben vehetők figyelembe. Minden
folyamodványhoz a kérelmező nevére pontosan megcímzett (név,
lakóhely, megye, utolsó posta) és az okmányok ajánlott visszaküldé
sére kellően felbélyegzett, megfelelő nagyságú borítékot kell csatolni.
a) Jutalomdíj
adományozásáért azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a polgári
vagy középiskola IV. osztályát már az 1934—35. évben, avagy régeb
ben jó sikerrel elvégezték és jelenleg ez iskolák magasabb osztá
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lyaiban tanulnak, avagy a tanítóképzőintézetben, akadémián, egye
temen folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak azok is, akik oly tan
intézetekben tanulnak, amelyek a felvételhez a közép- vagy polgári
iskola négy alsó osztályáról szóló bizonyítványt követelik.
Jutalomdíjban csak az részesülhet, kinek atyja (anyja) legalább
tíz év óta tagja az Eötvös-alapnak.
A jutalomdíjért jelentkezők mellékelni tartoznak: 1. az 1934—35.
évről szóló végbizonyítványukat ; 2. az 1935—36. évről szóló iskolai
félévi értesítőjüket; 3. az illetékes tanintézet tanári karának ajánla
tát ; 4. annak az iskolai hatóságnak és tanítóegyesületnek ajánlatét,
amelyhez szüleik tartoznak, illetve tartoztak ; 5. a szüleik tagságát
igazoló okmányt (részesjegy, tagsági jegy, illetve az 1936. évi tagdíj
befizetését igazoló nyugtatvány).
A debreceni, pécsi, szegedi egyetemek és a soproni bányászati
és erdészeti főiskola valamely tanszakát hallgató oly ifjú, kinek jogo
sult szülője nem e főiskolák székhelyén lakik, 50%-kal magasabb
jutalomdíjban részesülhet, melyet két részletben, szeptemberben és
februárban, a beírás és tanulmányi eredmény igazolása után folyósít
az elnökség.
b) begély
adományozásáért jelentkezhetnek az elaggott, betegeskedő vagy cse
kély nyugdíjban részesülő, szegénysorsú rendes tagok, ezek özve
gyei, kiskorú árvái, esetleg keresetképtelen nagykorú gyermekei, vala
mint az özvegyek és árvák hátrahagyása nélkül elhunyt rendes
tagok szegénysorsú szülei.
A segélyért jelentkezők kérésüket illetékes tanítóegyesületük
elnöksége útján tartoznak az Eötvös-alaphoz beküldeni. Csatolandó :
1. szegénységi, illetve orvosi bizonyítvány; 2. az illetékes tanítóegye
sületnek ajánlólevele ; 3. az egyesületi tagságot igazoló okmány.
Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 10 év óta tagja
az Eötvös-alapnak. Ez alól csak az özvegyekkel és árvákkal tehető
kivétel.
c) A Tanítók Házába
fölvételért jelentkezhetnek az 1936—37. iskolaév tartamára a tanítók,
tanárok és a tanügyi téren működő egyéneknek a budapesti Tudo
mány- és Műegyetemen vagy egyéb (érettségi bizonyítványt, tanítói
oklevelet kívánó) fő- és szakiskolákon tanuló fiai.
A Tanítók Házába 142 ifjú vehető fel.
A jelentkezők bemutatni tartoznak: 1. születési bizonyítványu
kat ; 2. végzett tanulmányaikról szóló bizonyítványukat (ha az év
végi bizonyítvány még nincs meg, felszólítás bevárása nélkül utólag
beküldendő); 3. a tagságot igazoló okmányt; 4. vagyoni és családi
viszonyaikról szóló bizonyítványt; 5. ha a folyamodó valamely ala
pítványi helyet óhajt elfoglalni, az alapító ajánlólevelét; 6. igazoló
okmányt bármely oldalról és bármely csekély összegű segély vagy
ösztöndíj élvezéséről, vagy annak ellenkezőjéről.
A „Józsa Mihály gondnok és neje Barcsay Julia szobája“ címét
viselő szobaalapítvány elnyeréséért folyamodók kérvényükhöz a már
említett mellékleteken kívül az illető vármegyei tanítóegyesület elnök
ségének a kir. tanfelügyelő által láttamozott ajánlólevelét is csatol
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ják. Az alapítványra ezidőszerint oly egyéb feltételeknek megfelelő
teljesen árva is folyamodhatik, kinek szülei az Eötvös-alapnak nem
voltak tagjai.
A felsorolt okmányok bemutatása alól azok sincsenek felmentve,
akik a múlt évben lakói voltak a Háznak.
Az Eötvös-alap régibb tagjainak gyermekei és a jobb előmenetelű folyamodók a felvételnél elsőbbségben részesülnek. Egyenlő
minősítéssel biró jelentkezők közül az árvák és nagyobbszámú csa
ládtaggal megáldott szülők gyermekei részesülnek előnyben.
Az alapítvánnyal biró egyesek, egyesületek, jogszemélyek aján
lattételüknél ez elveket szintén figyelembevenni kötelesek, miért is
az illető alapítványra jelentkezők összes okmányai az ajánlattal együtt
az Eötvös-alapnak a fönt megjelölt határidőig beküldendők.
A Tanítók Házába felvételt nyert ifjak az egész iskolaéven át
ingyen lakást, s a közgyűlés által megállapított hozzájárulási össze
gért pedig fűtést, világítást, felügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát,
mosást (gallérok és kézelők kivételével) és szükség esetén orvosi
kezelést élveznek.
A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a jelentkezés
alkalmával megejtendő orvosi vizsgálaton az illető ellen egészségi
szempontból kifogás nincsen.
A köztartási díjakat a közgyűlés állapítja meg s legkésőbb a
felvételi értesítéssel fogjuk közölni.
Az alapítványi helyeken lévő ifjaknak a köztartási díjba félévenkint betudjuk annak az alapítványnak a kamatait, amelynek
élvezetére ki vannak jelölve.
d) Péterfy Sándor Leányotthonba
fölvételért folyamodhatnak az 1936—37. iskolaév tartamára a taní
tók, tanárok és a tanügy terén működő egyéneknek a budapesti
főiskolákon, a középiskolák felső tagozatán vagy az ezekkel egyenlő
értékű szakiskolákon tanuló leányai.
A Péterfy Sándor Leányotthonba 30 leány vehető fel.
A pályázat feltételei az előbbi fejezetben fölsorolt, a Tanítók
Házára vonatkozó feltételekkel azonosak.
e) A keszthelyi Rákos István Fiúinternátusba
fölvételért jelentkezhetnek az 1936—37. iskolaév tartamára a taní
tók, tanárok és a tanügy terén működő egyéneknek a keszthelyi
középiskolákon tanuló fiai.
A Fiúinternátusba 40 tanuló vehető fel.
A pályázat feltételei a c) pontban felsorolt, a Tanítók Házára
vonatkozó föltételekkel azonosak.
f) Az Üdülőházba
fölvételért jelentkezhetnek az 1936. év június hó 15-ike és augusztus
hó 21-ike közötti idő tartamára oly tanítók, tanárok és a tanügy
terén működő egyének, akik az Eötvös-alap tagjai és egészségi okok
ból a balatoni vagy hévízi fürdőre szorulnak.
Az Üdülőházban 80 személy helyezhető el.
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Teljes ellátás szobák szerint, személyenkint 3 P 40 fillértől.
Lakás és élelmezés csak együtt vehető igénybe.
Az üdülés időtartama legfeljebb három hét.
g) Árvanevelési segélyben
részesíthetők a tanítók oly vagyontalan fél- vagy teljesen árva gyer
mekei, akik az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet árvaházaiban, önhibáju
kon kívül eső ok miatt, nem voltak elhelyezhetők.
A folyamodók mellékelni tartoznak mindazokat az okmányokat,
melyekből igényjogosultságuk és teljes vagyontalanságuk kitűnik.
Budapesten, 1936. március havában.
Háros Antal
Rákos István
főtitkár.

___________

kir. tanácsos, elnök.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : H am ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Kántori továbbképző összejövetel.
Az Evangélikus Népiskola 1935. évi 5. számának Kántori Ro
vatában továbbképző összejövetelt hirdettünk kántoraink számára.
A tervezett kántori továbbképző összejövetel célja volt: 1. Az evan
gélikus egyházi ének és zene történetének áttekintése. Evangélikus
ének- és zenepedagógia; karvezetés. 2. Zeneelméleti (zeneszerkesz
tés) továbbképzés. 3. Az evangélikus világnézetnek megfelelő egyház
zenei ízlés fejlesztése Bach S. J. művei alapján. — Az összejövetel
(tanfolyam) elmaradt. Most azután van olyan kántor, aki kérdezi,
vájjon az idén megszervezik-e a kántori továbbképző összejövetelt ?
Az egyeseknek megírandó válaszom helyett legyen szabad nyílt
levélben az Orsz. Ev. Tanítóegyesület Elnökségéhez fordulnom és
mint a Kántori Rovat vezetője, szíves figyelmébe ajánlanom a követ
kezőket : Az Elnökség sürgősen állapíttassa meg az egyházmegyei
elnökségek útján, vájjon mekkora a száma azoknak a kántoroknak,
akik néhány napra (pld. 1 hétre) tervezendő rövid tanfolyamra egy
begyűlnének. További kérdés, hogy mikor legyen az összejövetel s
mik legyenek a megbeszélés tárgyai. Az összejövetel helyéül Buda
pestet ajánlom, mert aránylag legjobban megközelíthető és az elhe
lyezés (Luther-Otthon, Tanítók Háza stb.), a tanulmányozási lehető
ségek (előadó-termek, orgonák, hangversenyek, orgonaépítő műhelyek
stb.) s az előadók szempontjából is legcélszerűbb, ha Budapestet
választják az összejövetel helyéül.
Ha az Orsz. Ev. Tanítóegyesület elnöksége az egyházmegyei
tanítóegyesületektől sürgősen kérendő jelentések alapján szükséges
nek látja, illetőleg érdemesnek tartja a kántori továbbképző összejö
vetelnek a legközelebbi nyári szünetre való egybehívását, akkor fel
tétlenül ajánlom az egyetemes énekügyi bizottság egyes tagjai segít
ségének, közreműködésének igénybevételét. Az egyetemes énekügyi
bizottság tagjai: D. Kapi Béla püspök elnöklete alatt: Dr. Bánkúti
Dezső, Chugyik Pál, Fodor Kálmán, dr. Gaudy László, dr. Gárdonyi
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Zoltán, Hamar Gyula, Kapi Gyula, Kapi-Králik Jenő, Kemény Lajos,
Kertai János, D. Kovács Sándor, Kúthy Dezső, Ligeti Ede, Paulik
János, D. Payr Sándor, Peschko Zoltán, Szántó Róbert, Uhrin Károly,
dr. Vietórisz József, Zalánfy Aladár.
Hamar Gyula.
*

A dunántúli Keresztyén Énekeskönyv 25 éves.
Éppen most 25 esztendeje, hogy megjelent a dunántúli ég. h.
ev. egyházkerület Keresztyén Énekeskönyve, melynek legelső kiadá
sához írt előszó Sopronban, 1911 április havában kelt.
A Keresztyén Énekeskönyv, vagy ahogyan általában nevezik :
a Dunántúli Enekeskönyv első megjelenése óta régi hiányokat pótol,
amit leginkább bizonyít a könyv nagy elterjedtsége. A Dunántúli
Énekeskönyvet immár az egész ország magyar evangélikus egyházközségeiben nem csupán ismerik, hanem részben vagy egészben
használják.
A Dunántúli Énekeskönyv szerkesztőbizottsága 18 évig fárado
zott azon, hogy mentői tökéletesebb énekeskönyvet készítsen Isten
dicsőítésére, emberek épülésére. Az énekeskönyv szerkesztésében
arra törekedtek, hogy az énekek tartalmilag megfeleljenek evangéli
kus népünk vallásos köztudatának, a biblián alapuló hitvallási ira
tainknak, az egyházi élet szükségleteinek, az egyházi költészet kö
vetelményeinek, a különféle himnológiai szempontoknak.
Külön Dallamos Könyvecskét is nyomattak, hogy könnyen ki
lehessen keresni a dallamot s hogy a dallamos füzetecskét mind
egyik szöveg mellé helyezhesse az ember. A szerkesztő-bizottság
véleménye szerint jobb, ha Dallamos Könyvecskét használunk, mint
ha a hangjegyek az énekszövegek közé ékelődnek.
Azok közül, akik a Dunántúli Énekeskönyv egybeállításán 18
évig fáradoztak, még ma is üdvözölhetjük az élők sorában Bancsó
Antalt és D. Payr Sándort. Bancsó Antal 1905-től 1911-ig elnöke,
D. Payr Sándor pedig végesvégig főelőadója volt a bizottságnak, s
neki köszönhető többek között az énekeskönyv 256. számú éneke,
mely a Luther-féle Ein feste Burg c. énekszövegnek eddig megjelent
legtökéletesebb magyar fordítása.
A jubiláló énekeskönyv az elmúlt negyedszázadban sok áldás
nak s épülésnek volt az okozója. Isten áldása nyugodjék az énekes
könyvön ezentúl is. Istennek áldása lebegjen azoknak halóporai fe
lett, akiknek részük volt az énekeskönyv létrejöttében. Akik pedig
még életben vannak az énekeskönyv munkásai közül, fogadják köszönetünket, hogy annak idején buzgó kitartással fáradoztak az im
már 25 év óta áldást fakasztó énekeskönyvünk megvalósításán.
Hamar Gyula.
Luther és az orgona.
Az orgona kezdetleges formái már a Kr. e. 2. század óta isme
retesek. Az orgona a görög birodalomból terjedt e l ; neve is görög
eredetű „organon“. Az orgona a Nyugaton elsősorban Itáliában ter
jedt el, de domborművek és feljegyzések tanúsága szerint az orgona
a Nyugaton már régóta ismert hangszer volt, amikor Konstantinos
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Kopronymos bizánci császár 757-ben orgonát küldött ajándékba Pipin
frank királynak. Európának közepén és nyugati részén az orgona
különösen Nagy Károly idejében terjedt el nagyobb mértékben s a
zene fejlődésével párhuzamosan, fokozatosan haladt az orgonaépí
tés technikája is. A pedált 1300 körül találták fel Németországban.
Hazánkban is már régóta ismeretes az orgona. Mátyás király budai
és visegrádi várában állítólag ezüstsípú orgona voit használatban.
A reformátorok, pl. Zwingli, eleinte teljesen kizárták az orgona játé
kot a templomból. Luther sem nyilatkozik különös elismeréssel az
orgonáról. Lehetséges, hogy bosszankodott is némely orgonás túl
kapásán, amikkel az istentisztelet zenei részének esztétikáját min
denféle ízléstelen elő- és utójáték révén elrontották. Luther „Formula
missae“ című, 1523-ban, „Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts“
című, 1526-ban megjelent művében, továbbá 1533-ban és 1559-ben
megállapított wittenbergi istentiszteleti rendtartásaiban még csak meg
sem említi az orgonát, noha a wittenbergi istentiszteletekben is sokat
játszottak orgonán.
Hamar Gyula.
*
Händel Messiás-oratóriuma 2000 szereplővel.
Hogy mennyire szeretik az angolok Händel Frigyes György
(1685—1759) hatalmas oratóriumait, monumentális bibliai kórusait,
melyek a cselekvő és szenvedő, felmagasztosuló vagy elbukó nép
nagy tömegeinek mintegy a megszemélyesítői, kitűnően szemlélteti a
következő hír, melyszerint a centerburyi érsek beleegyezését adta a
jövő évben Londonban tartandó passió-játék tervéhez, amelynek ke
retében dramatizált alakban fogják előadni Händel „Messiás“ c. ora
tóriumát 2000 szereplővel az Earl’s Court-ban épülő új fedett ver
senypályán, ahol 22.000 néző fér majd el. Az érsek csak azt kötötte
ki, hogy Krisztus alakját nem szabad megszemélyesíteni, ennélfogva
az Üdvözítőt fénysugárral fogják jelképezni. Az Ütolsó Vacsora jele
netét Leonardo da Vinci remekműve nyomén hozzák majd színre
azzal a módosítással, hogy Krisztust ott is fénysugárral jelképezik.
Händel oratóriumának zenéjét többszáz főnyi ének- és zene
kar, valamint több világhírű magánénekes adja majd elő s az elő
adásba illesztendő Salome-táncát Händel egyik operájának zenéjével
kísérik.
H. Gy.
*
Az oratóriumról.
Az oratórium egyike a nagy, több részből álló, összetett, szö
veges (tehát énekelt) zenei műfajoknak. Az oratórium szövege bib
liai. történeti, miihológiai, allegorikus vagy más cselekményt tartalmaz
dramatizált formában. Az oratórium, még ha bibliai tárgyú is, nem
tartozik a szorosan vett egyházi zene körébe, hiszen a liturgiában
nincsen helye. Mindamellett régtől fogva szokásban volt templomban
előadni. Az elnevezése azon helyiségtől ered, ahol az első ilyesféle
műveket előadták (oratórium : imaterem). A régibb vallásos oratóri
umok gyakran két nagy részből állottak; a kettő előadása közé
prédikációt lehetett beiktatni. A történet folyamán nemcsak vallásos,
hanem világi tárgyú oratóriumok is merültek fel, azonban még ez
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utóbbiak is rendszerint az erkölcsi épülést szolgálják a művészet
gyönyörködtető formájában. Az oratórium szövegében foglalt cselek
ményt csak ritkán jelenítik meg színszerűen ; az igazi oratóriumban
a történést egy magánénekes : az ú. n. elbeszélő (historicus, testo)1
szavai adják tudtunkra. Az elbeszélő szerepe megfelel a zenés
passió evangélistájának ; egyebekben pedig az oratórium nem más,
mint zenés dráma. Énekkar, szólóénekesek és zenekar együttesen
adják elő. A benne előforduló egyes zenei műformák sokfélék lehetnek.
Az oratórium fejlődése a XVII. században Rómában kezdődött.
Sajátságos, hogy míg a kezdetei az ellenreformációval kapcsolatosak,
addig igazi virágzását protestáns országokban, evengélikus zeneszer
zők műveiben érte el. Már Schütz Henrik húsvéti (1623), de még
inkább karácsonyi oratóriuma (1664) jelzik e műfajnak Németország
ban való meghonosodását. A nagyszabású, bibliai tárgyú oratórium
nak máig is elismerten legnagyobb mestere Händel György Frigyes.
Számos oratóriuma közül csak a főbbeket említem : „Saul“ (1738);
a legnevezetesebb a „Messiás“ (1742), mely a XVIII. század máso
dik felében egész iskolát csinált; továbbá „Judas Makkabeus (1745)
és „Józsua“ (1747). Händel oratóriumainak a súlypontja az énekkari
részekben, különösen pedig a fenséges befejező kórusokban van.
Művei Németországon kívül főként Anglia földjén örvendenek kedveltségnek. Nagy koitársának : Bach János Sebestyénnek „Karácsonyi
oratórium“ néven ismert műve nem tartozik szorosan e műfajhoz,
mert sem drámaiság, sem tulajdonképpeni cselekmény nincsen benne;
ez a mű voltaképpen több kantátának az összefűzése. Händel után
jelentős oratóriumokat szerzett Mendelssohn—Bartholdy. Félix (1809,
Hamburg — 1847, Lipcse). „Paulus“ (1836) és „Elias“ (1846) című
alkotásaiban Händel nyomdokait követi, a romantikus zene köntösében.
Dr. Gárdonyi Zoltán.
*

Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi áprilisi számának Kántori
Rovatéhoz a következő hangjegymellékleteket csatoljuk; 1. Jövel
Szentlélek,' égi láng ! (Pünkösdi egynemű kar.) Szövegét Ihász Ferenc
soproni ev. tanítóképző-infézeti tanár írta. Dallamának szerzője ; Franck
Farkas János (szül. 1641 táján, megh. 1695 után; lásd az E. N. 1936.
évi 2. számának Kántori Rovatát). Egynemű karra alkalmazta : Palme
Rudolf (1834—1909) magdeburgi orgonás és zenetanár.
,2. Én édes Megváltóm 1 (Vegyeskar.) Szövegét, mely a Dunán
túli Enekeskönyv 422. száma alatt található, Zábrák Dénes (1853—
1913) soproni lelkész írta. Dallamát, melynek szerzője : Franck Far
kas János (szül. 1641 táján, megh. 1695 u tá n );
a) Lützel Henrik (szül. 1823-ban) néhai zweibrückeni zenetanár
és pfalzi zeneigazgató vegyeskari;
b) Palme Rudolf (1834—1909) magdeburgi orgonás és zenetanár
egynemű kari;
c) Kapi Gyula (1850—1923) soproni ev. tanítóképző-intézeti igaz
gató férfikari feldolgozásában közöljük.
Hamar Gyula.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .

Lapodat köszönöm. Azt a hiányzó egyet, amennyiben szükségetek lenne rá, külön
lapon lenyomatom s megküldöm. Jó lesz? — W eltler János igazgató, Győr. Szalkay
I. Károly igazgató, Szentgotthárd. Legyetek szívesek lev.-lapon sürgősen megírni
nekem : megkaptátok-e a tiszteletpéldányképpen címetekre küldött Ev. Népiskola ja
nuár, február, márciusi számát. Sok üdvözlet 1 — Gacsád. Nagy szükségem volna
felvilágosító soraidra. Ha ráérsz, légy szíves pár mondatban válaszolni. Üdvözlet 1
— Farkas Lajos lelkész úrnak, Vanyarc. A jelzett időig készséggel várok. A
szíves sorokért köszönet I — Sch. A., Oroszvár. Köszönöm lev.-lapodat. A kívánt
időig a haladékot megadom. Üdvözlet! — Vitéz Felkay Sándor, Ágfalva. Úgy
van, ahogyan írtad. A tévedést az okozta, hogy a csekken egy összegben jött az
előfizetés s ebből nem tűnt ki a te egyéni járulékod. Kiigazítottam. Az iskolád 1936-ra
február 3-án beküldte a 10 pengőt. Üdvözlet 1 — Horvay Á rpád, Gyönk. 1935 febr.
11-én valóban lemondtad. Ez kikerülhette figyelmemet. Ezért elnézésedet kérem.
Neked azonban „ n e m fo g a d o m e l “ réírással vissza kellett volna küldened s akkor
azonnal töröltelek volna. Más is megtévesztett. Dec. 3-án ezt írtad a csekken : „A
nevemre küldött lap előfizetési díját 1936 január 1-én postára teszem." Legközelebbi
gyűlésünkön okvetlen találkozzunk személyesen, vagy megbízottaddal s akkor rendbe
hozunk a te javadra mindent. Hét gyermek atyja meg is érdemli ezt. Szeretettel
üdvözöllek 1 — Nagy Béla, Porrogszentkirály. A küldött 10 P-vel az előfizetés 1935
december 31-ig van rendben. Üdvözlet! — M észáros Sándor h. lelkész úrnak,
Kapolcs. Levelét köszönöm. Szomorú dolgok vannak benne. Indokai miatt szívesen
várok. Nekem viszont a közgyűlés határozatét kell végrehajtanom ! Hittestvéri üd
vözlet 1 — Szíj László, Győrszemere. Soraidat köszönöm. Többek között így írsz :
„Az Ev. Népiskolát megszerettem, szívesen olvasom, nem tudom nélkülözni 1“ Adja
Isten, hogy igen sok éven át olvashassad ! Az előfizetés 1935. év végéig van rend
ben. 1936. évre jár 5 pengő. — Marosi Mihály, Súr. A pénzt március 9-én elküld
tem. Portót nem kérek. Bizony, igazságod van, már-már nem bírjuk a milnkát 1 Szo
morú, hogy erre nem gondolnak a törvény, a rendelet készítői. Üdvözlet! — Kalaznó,
Irsa ; Hutflesz F.., Rábafüzes ; Gráf Adolf, Bikái. A küldeményt nagy«i szépen
köszönöm. — H ajnal László, G yón; Frecska György, M ende; Varga József, Győrszabadhegy ; Nyemcsók János, Nagybánhegyes ; Ihász Lajos, Sajókaza ; Kirchknopf László, Sárszentmiklós ; Láng Gyula, Alsónána. Lapomra kérem és várom
szíves, tájékoztató válaszotokat. — Fodor Kálmán, Győr. Elküldtem Címedre a
márciusi hangjeggyel az áprilisi 60 darabot is. Légy szíves a mellékelt csekken az
utóbbiért a 6 pengőt hozzám juttatni. Meleg barátsággal köszöntlek ! — Kiss István,
Akaii. Többek között ezt írod : „Az evang. tanítóság e becses és értékes folyóiratát
már képzős koromban megszerettem, sokat okultam belőle, így igen szeretném, ha
továbbra is támogathatna munkámban.“ Ezután még erősebb támaszod lesz 1 Kéré
sedet szívesen teljesítem. Üdv. — Illés László, Kurittyán. A kérdezett ..címe : Ma
gyarkér, Tolna-megye; utolsó posta: Bedeg. Támogassátok lapunkat! Üdvözöllek!
— Horváth Imre, Ászár. Igen, vonatkozik. Előfizetésed 1936 végéig rendben van.
Üdv. I — Evang. Lelkészi H ivatal, Harka. Az előfizetési díjat, 10 P-t az 1936.
évre köszönettel megkaptam. Nyugtatom. — Pat, Somogydöröcske, Rajka. Az elő
fizetés 1936 végéig rendben. — Ifjú Illés László, Kurittyán. Sajnálattal értesültem
betegeskedésedről. Mielőbbi teljes javulást kívánok. Kérésedet teljesítettem. Haszná
lat után küldd vissza. — B una István, Nyíregyháza. Kedves, hangulatos dolgoza
tod eljuttattam szerkesztő úrhoz. Ő válaszol majd. Üdvözlet 1 — Tóth A ladár, Nemeshany. Megállapodásunk nem egy évre szólt, így továbbra is az említett össze
get fizeted. A jelzett időig várok.

Királyfalvi Gusztáv üzenetei.
Németh K., Rigács. 1. Az illefékegyenérték-adót a 14 594/1926. II. 23. VKM.
rendelet értelmében az iskolafenntartó köteles fizetni. A tanító (illeíménycsonkítás
címén) a már befizetett adó visszafizetését követelheti az iskolafenntartótól. 2. A
földadót a mindenkori telekkönyvi tulajdonos tartozik fizetni. 100/927. P. M. rende
let és a 3515/1885. és 360/1881. sz. pénzügyi közig. bír. döntvények értelmében
még akkor is a föld tulajdonosa, vagyis az egyházközség tartozik fizetni, ha a díj
levél másképp szabná is meg. — Szakály D., .Alsóság. Levelemre nem jön válasz ?
Talán a várt esemény bekövetkezett? — V arg a János, Kiskőrös. Nyaralás ügyé
ben személyes megbeszélés kívánatos.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .

A márciusi B úvár száznál több képe és íélszáz tanulmánya, beszámolója,
tudományos híre, tudós anekdotája, könyvismertetése és folyóíratszemléje a termé
szettudomány és a technika világának újabb alkotásait, felfedezéseit, találmá
nyait, a közérdeklődés előterében álló személyiségeit, intézményeit, eseményeit és
nagy kérdéseit komoly elmélyedéssel és mégis olyan érdekesen ismerteti, hogy olva
sás közben elragadtatásunk egyre fokozódik. Néhány cím, amelyet találomra idézünk
a változatos anyagból: Tiszavirág és Dunavirág, A világ legnagyobb csillagvizsgá
lója, Hogyan került az első arabs vér magyar parlagi lovainkba ?, Jegyzetek a ber
lini autókiállításról, Az Országos Közegészségügyi Intézet, Mikor a hegyek megin
dulnak, Szabványosítás a lakásépítésben. Különös alakú állatok, Halhatatlanság —
<;supa érdekes téma, kiváló szakemberek feldolgozásában. Dr. Bierbauer Virgil, dr.
Cholnoky Béla, vitéz Fraknóy József, dr. Gebhardt Antal, Geleta József, dr. Hankó
Béla, Kessler Hubert, dr. Okolicsányi—Kúthy Dezső, dr. Pongrácz Sándor, Vadász
Elemér s mások : a tudományoknak és az írásművészetnek egyaránt hivatott munkásai.
A Búvár márciusi száma ennek a nagyszerű folyóiratnak állandó fejlődéséről tanúskodik.

Márciusi, áprilisi hangjegymelléklet ívenként 10 fillérért portó
mentes küldéssel kiadónál kapható. — Januári, februári elfogyott!
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.

Szerkesztői üzenetek.
Sátory V„ K apuvár. A meleghangú megnyilatkozás csak fokozza a munka
kedvet. Sajnos, 1.934. évi példány nincs kezeim között. Talán Sopronban található.
— B ertalan S. Örülök a kedvező megállapításnak ! Egyáltalán nem szabályellenes
dolog az ! Könyvismertetést szívesen hozunk. Ajánlom azután figyelmedbe a meg
jegyzéseket ! Kis karcolatokat is elhelyezek benne. A legközelebbi konferencián
keress fel, hogy programunkról szót válthassak veled. Sok érdekes mozzanatról
értesülhetsz akkor lapunkkal kapcsolatban. — Róth Kálmán. Szívesen veszem
munkakészségedet. Így mindig bővül munkatársaim köre. Számítok rád máskor is.
— Hutflesz E. Elküldtem. Kiadó szívesen vette. Várom a „legközelebb" mielőbbi
bekövetkezését 1 — Dr. Pozsonyi Károly. Szó sincs arról, ami miatt aggódok Egyéb
ként örülök, hogy ilyen képzelt aggódásod levezeklése cikkben történik. Miután sok
eredeti gondolat van benne, alig valami változtatással és megjegyzéssel közlöm.
Én is örülnék hosszabb eszmecserének. A szövetségi ülés alkalmával Bpten leszek,
vagy ott, vagy esetleg együtt utazva Révfülöpre bővebben tárgyalhatunk. Én való
színűleg 7-én délután megyek le Budapestről. Igazodj valamiképpen e programhoz !
Leveled további fejtegetéseivel egyetértek. —- „Falusi szokások.“ 1. A .kántortanító
halottat virrasztani ne menjen ! 2. Halotti toron ne vegyen részt 1 Az érdekes levél
ben közöltekkel teljesen egyetértek. Nincs is szükség arra, hogy e kérdésről hoszszabb cikkben szóljunk. Mind az egészségi, mind az esztétikai és erkölcsi köve
telmények megkívánják e magatartást. Tudom, hogy ahol megrögzött régi szokásról
van szó, nehéz máról-holnapra új helyzetet teremteni, de tapintatossággal, előre
látással és következetességgel meg lehet változtatni a helytelen felfogást. 3. Erre a
kérdésre már nehezebb a felelet. Véleményem szerint kötelezni ilyen összejövete
leken való részvételre senkit sem lehet. Másrészről nem cselekszik rosszat a tanító,
ha azon résztvesz. Sőt ott a jelzett szolgálatot is végezheti. Ha azonban egyénisége,
vallási felfogása nem találja összeegyeztethetőnek, nem követ el fegyelmi vétséget,
ha nem vesz részt. Ez mindenkinek lelki életétől és meggyőződésétől függ

;

A kiadó üzenetei.

Bonnya, Egyházasdengeleg, Farm os, Fót, Gacsád, Gyúró, Hegyeshalom,
Kétbodony, Mihályháza, Nemeslányfalu. Pogány, Rád, Tabdi, Tápiószele, Tápiószentm árton, Váckisújfalu, Váralja. Kedves Kartársaim, igen kérlek benneteket,
legyetek szívesek többszöri felszólításomra, kérésemre, a jó rendért, válaszolni! Enynyit igazán megtehették közös, szent ügyünkért! — B érces L., Balassagyarm at.
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Egység népoktatásügyünkben.
Az egység mindig erőt jelent. Ha az állami életből akarunk
bizonyítékot keresni, nem kell messze mennünk. Ott van a német,
ott van az olasz egység s az abból fakadó hatalmas nemzeti erő
kifejtés. Erre az erőn alapuló egységre szüksége van a mi kicsiny
nemzetünknek is minden életmegnyilvánulásában, de különösen kul
túrájában, s igy a népoktatásügyi törekvésekben is.
A mi szépen fejlődő népoktatásügyünket több oldalról fenye
geti az egységet bontogató, veszélyeztető hatás. Ellenben minden
olyan külső és belső tényező, amely emeli kultúránk összekötő ere
jét, emeli és előmozdítja népoktatásügyünk egységét is.
Ilyen külső tényező volt a múltban az a rendelkezés, amely a
magyar állam minden iskolájánál megköveteli az épületen s bent a
tanteremben a nemzeti címer kifüggesztését. Ilyen volt a himnusz
tábla kifüggesztésének elrendelése. Bármilyen nemzetiségű iskolák
gyermekseregét gyűjtötték is egybe az iskolai nemzeti zászlók, a
magyar nemzeti gondolat jegyében kapcsolták egységbe annak tanu
lóit. A kisebbségi iskolák ormán a nemzeti kultúra, a nemzeti
gondolat jegyében, annak szimbólumaként hirdeti az egységet a
háromszínű lobogó s inti az iskola népét a kultúrát adó magyar
haza iránti hűségre, a nemzeti egység eszméje iránti szent köte
lességre.
A belső tényezők terén a múltban kevesebb volt az egységet
munkáló mozzanat. A jelleg szerinti, nyelv szerinti széttagoltság, a
különböző osztottságú iskolatípusok mellett a legkülönbözőbb hely
zetet s adottságot hozta magával.
Nagy lépés volt az egység felé az új tanterv, majd a tantervi
utasítás megjelenése. Nem szolgálta az egységet a felekezetek törek
vése, amellyel módosítva az állami tantervet, egyházi szempontjaik
nak megfelelő egyházi tantervet alkottak. Az egységes tankönyvek
gondolata sem valósulhat meg emiatt.
Még nagyobb összefogó erőt jelent az új iskolafelügyelői uta
sítás megjelenése. A népoktatásügyi alakulatok számára egységesen
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megalkotott elvek s az ehhez igazodó munkarend, a felügyeleti rend
egységes irányelvei az egységben rejlő erőt szolgálják és nagy lépés
sel viszik előbbre.
Hasonló törekvés nyilvánul meg a legutóbb kiadott rendelet
ben, amely az eddigi A, B és C kisebbségi típusokat megszünteti az
elemi iskoláknál és egységes típusú iskolává kívánja a kisebbségi
iskolákat átminősíteni. Kevesebb lesz így a kisebbségi iskolákban a
széttagoltság s hivatott ez az intézkedés arra is, hogy e téren is az
egyöntetűség felé haladjon a fejlődés, amely megkönnyíti ez alaku
latok munkájának áttekintését, hiszen a nyelvi kisebbségekhez tar
tozó iskolákban az oktatás egységes rendszer szerint történik.
A belső egységet szolgáló tényezők között most már lássuk a
legfontosabbat: a módszer szerepét. Lehet-e szó a módszerben egy
ségről ? Teljes egységről véleményem szerint: nem. Amint legutóbb
egy előadásban Stolmár László dr. is kifejtette, vannak azonban
minden tárgy tanításában bizonyos törvényszerűségek, amelyeket
meg kell minden tanítónak ismernie, hogy a módszerben is helyes
irányban haladjon. E törvényszerűségeken belül természetesen a
részletmunka már különböző s a tanító egyénisége szerint változik.
Sikere attól függ, hogy van-e a tanítóban kellő rátermettség, igazi
tanítói karizma.
A módszerbeli egyöntetűséget az egyes tárgyak módszerének
törvényszerűségét illetőleg hathatósan szolgálja az Utasítás. A váz
latkészítésnél is e törvényszerűségeket kell követni s akkor a munka
sokkal könnyebb lesz, mert a legrövidebben, néhány szavas vázlat
ban lerögzítve az alapot, a maga tanítói gyakorlatának hozzáadásá
val biztosíthatja a sikeres munkát minden, tanítói karizmával ren
delkező egyén.
A kezdet nehézségei közt azonban a módszerbeli egység az
iskolafelügyelet részéről többízben súlyos sebet kapott. Helyeselnünk
kell s az Utasítás is megkívánja, hogy a felügyelő minden iskolába
vigyen magával a maga nevelői egyéniségéből s módszerbeli gya
korlatából valamit s nyújtson ezzel segítséget a meglátogatott isko
lának. Nem mondok újat, hiszen hivatalos helyről is hallottuk már,
amidőn hangsúlyozom, hogy az iskolának nyújtott ilyenirányú segít
ség nem merülhet ki, illetve nem állhat valami teljesen egyéni eljá
rás, u. n. fogás ráerőszakolásából valamelyik iskolára, illetve tanító
módszerére. Az a felügyelő csak az egyes tárgyak módszereinek
törvényszerűségein belül adjon útmutatást, csak addig a határig,
amíg meg nem öli a tanítói egyéniséget. Mert fogásokat eltanulni
nagyon nehéz. Rendesen kiesik a módszeres folyamatból egy-egy
jelentéktelennek tartott láncszem s akkor vége a fogás sikerének.
Meg azután, gondoljuk csak meg, hova vezet az, ha minden körzeti
felügyelő a maga egyéni elgondolása mintájára igyekszik átformálni
körzete iskolaügyét. Régen egy vármegye területén egy-két tanfel
ügyelő képviselte a maga elgondolása szerint a népoktatásügy kor
szerű eszméit s aszerint irányította egy nagy terület iskolaügyét. Meg
lehetősen megvolt így az egység az országban. Hova jutunk, ha
most 300 körzeti felügyelő mind a maga egyéni elgondolása szerint
kívánja irányítani a maga körzete iskolaügyét, illetve tanulmányi fel-
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ügyeletét és rendjét ? Adott eset adja toliamra a szót. Hallottunk
olyan megnyilatkozásokat, hogy valaki egyenesen kijelentette, misze
rint, míg ő helyén lesz, két tárgy tanítását követeli meg a legna
gyobb szigorral. Az egység elve itt nagy sérelmet szenvedett.
Mind a felügyelet, mind az oktatás szervei akkor szolgálják az
egységet, ha irányadó számukra az Utasítás s annak keretein belül
végzik munkájukat. Szolgáljuk mindnyájan így a népoktatásügy egy
ségében rejlő nagy nemzeti érdeket!

Miért kellett Jézusnak meghalni ?
Irta : Ruttkay-Miklian Géza ev. lelkész.
Ha a „miért“ azt jelenti, hogy „mi célból“, akkor keresztyén
hitemmel könnyen megfelelek a fenti kérdésre : Azért, hogy halálával
megváltsa a bűnös világot. De ha a „miért“ azt jelenti, hogy „mi
okból“, akkor nehezebb a válasz. Jézus halálának okát ugyanis több
szempontból kereshetjük. Hittani szempontból, amellyel Jézus halá
lának belső körülményeit vizsgáljuk, az ok majdnem összeesik a
céllal, vagyis azt mondjuk, hogy Jézus halálának oka az volt, hogy
az ember messzire eltért Istentől, de Isten egy új özönvíz helyett
feláldozta egyszülött Fiát, hogy meghalva a bűnös ember helyett,
eleget tegyen a bűnért. Ezért kellett Jézusnak meghalni.
Más vizsgálódást igényel azonban Jézus halála külső okainak
előtárása. Azoknak a körülményeknek a felsorolása, amelyek ezt az
emberileg teljességgel érthetetlen tragédiát emberileg próbálják meg
magyarázni. Mert az a megállapítás, hogy Jézust a zsidó farizeusi
párt fondorkodása juttatta a keresztre, nem elégítheti ki az embert,
ha világosságot keres. Az a kérdés és arról szeretnénk egy pár fel
világosítást adni, hogy ezt a pártot mi tette Jézus ellenségévé és
hogyan tudtak bosszúszomjuknak kielégülést szerezni egy jogilag
tűrhető állapotok között élő államban, anélkül, hogy a közvélemény
és az államhatalom ebben megakadályozták volna, sőt az államha
talom hallgatólagos beleegyezésével.
A farizeusok pártja volt az uralkodó vallási és politikai párt
Jézus idejében Izráelben. Pártjuk tulajdonképpen gnosztikus szekta
volt, mely türelmetlen erőszakosságával minden párton túltett. Tagjai
eleinte őszinte vággyal csatlakoztak a párthoz, de az a tanítás, hogy
egyedül a törvény külsőleges megtartása a vallás lényege, lassanlassan elsorvasztotta a farizeizmus életerőit és a komoly vallásos
irányból csakhamar intrikáló párt lett, mely Keresztelő János és Jé
zus idejében már rászolgált minden szigorú bírálatra. Maguknak fog
lalták le a mózesi törvény magyarázatának jogát és megtámadtak
mindenkit, aki azt eltérően magyarázta. Hogy mennyire nem voltak
illetékesek a törvény magyarázására, azt leginkább Keresztelő János
és Jézus velük szemben elfoglalt szigorú álláspontja mutatja. Az ő
bírálatukból tudjuk meg, hogy a farizeusok vallásossága üres szem
forgatás volt, pártoskodás, gyűlölködés és a törvény betűjének a le
hető szigorúsággal való megtartatása, elhanyagolva és semmire tartva
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a vallás lelki, szellemi tartalmát. „Mérges kígyók fajzati“-nak nevezi
őket Keresztelő János, Jézus pedig állandóan ostorozza őket. Érthető,
hogy nem lehetett semmiféle közösség Jézus és a farizeusok között.
Jézus tanítása éppen azt tartotta feleslegesnek és elmellőzhetőnek, amit a farizeusok a vallás középpontjának tartottak. Jézus fel
lépését tehát az önhatalmában elbízott párt vallási forradalomnak
tartotta, amely ellen teljes erővel küzdeni már csak azért is fontos
nak vélte, mert hívei az igazi vallásosság Mesterének egyszerű, de
varázslatosan megkapó egyéniségétől meghódítva mindig nagyobb
tömegben mentek a pusztai próféta után.
Pedig attól egészen mást hallottak, mint eddigi mestereiktől.
Jézus kíméletlenül irtotta az eltévelyedés burjánjait. A farizeusok
nem sokat törődtek a gazdagság kérdésével. Maguk is gazdagok lé
vén, kénytelenek voltak elismerni a gazdagság jogosultságát. Jézus
ezzel szemben a gazdagságot az üdvözülés egyik legfőbb akadályá
nak tartja. A farizeusok a hitet üzletnek tekintették. Ezt bizonyítja
Jézus kemény fellépése, amikor a jeruzsálemi templomba belépve,
telve találja azt kúfárokkal és pénzváltókkal. Ez annyira felháborítja
a szelídség megtestesítőjét, hogy ostort fon és azzal űzi ki az Isten
hajlékából a szentségtörő csőcseléket. Ezt a tettét sohasem tudták
elfelejteni a farizeusok. Valamint azt sem bocsátották meg neki, hogy
a törvény által előírt kultuszt nem tartja be úgy, ahogy az ő magya
rázatuk értelmében be kellett volna tartania. Hiába hangoztatták a
szombat szigorú törvényét, hiába vitatkoztak tudósaik arról, hogy
meg van-e engedve szombaton a beteg vigasztalása, Jézus kijelen
tette, hogy „az embernek Fia ura a szombatnak is“ és gyógyított és
jót tett és vigasztalt szombaton éppúgy, mint máskor. Pedig maga
mondta : Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt eltöröl
jem, nem azért jöttem, hanem hogy betöltsem. A tiszta mózesi tör
vény ellen nem is cselekedett Jézus sohasem, de annál többet a
farizeusok hagyomány-magyarázata ellen.
Hiszen, ha csak egyszer is nyíltan megszegte volna a törvényt,
azonnal elvesztik őt gyűlölői, akik állandóan körülötte voltak, hogy
okot keressenek elvesztésére. Hányszor akarták csapdába csalni!
Hányszor kísértették meg álnok csellel csak azért, hogy okot talál
janak elfogatására, de Jézus mindenkor megszégyenítette őket. És ez
még jobban fájt. Végül is a vének és a főpapok gyűlése kimondta,
hogy minden körülmények között el kell fogni és meg kell ölni
Jézust. Vádjuk nem volt ellene, mégis elfogatták. Pedig ehhez sem
volt joguk. Tudós jogászok megállapítása szerint a letartóztatás joga
egyedül a római helytartót illette meg, úgy, hogy már a törvényke
zés kezdete is törvénytelen volt. És nemcsak elfogták, de halálra is
ítélték a Názáretit. Hamis tanúzás alapján, vizsgálat nélkül, törvény
telen bírák előtt, félrelökve az igazságszolgáltatás általános alap
elveit. Őket csak az érdekelte, hogy Jézus végre a kezükben van.
A római impérium képviselőjét azonban mégsem lehetett egé
szen figyelmen kívül hagyni. Hasznossági szempontok sem enged
ték ezt a farizeusoknak, akik vigyáztak arra, hogy a gyűlölt hatal
masság kegyét bírják. De meg azt már teljes szigorral követelte meg
a törvény, hogy minden halálos ítéletet terjesszenek a helytartó elé,
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aki ebben az időben Pontius Pilátus volt. Amikor tehát már elítélték
Jézust, elvitték még a helytartó elé is. Az ő viselkedését ismerjük.
Kijelentette, hogy Jézusban semmi bűnt nem talál, mégis hosszú
rábeszélésre helyben hagyta a papi tanács ítéletét.
Pilátus nagy rejtély. Miért tette ezt ? Miért fordult szembe lelki
ismeretével ? A sok magyarázat közül legvalószínűbb az evangélium
magyarázata, mely beszámol arról, hogy a zsidók Pilátus előtt azzal
vádolták Jézust, hogy Izráel királyának tartja magát, aki pedig ezt
eltűri, az nem lehet barátja a császárnak. Pilátus tehát képesnek tar
totta a főpapokat arra, hogy, ha Jézust szabadon bocsátja, bevádol
ják a császárnál és ő kiesik a kegyből. Ez pedig egyenlő a meg
semmisüléssel. Hát inkább az igazság pusztuljon. Különben is, mi
köze neki ahhoz a zsidó emberhez ? Ha a farizeusok saját honfi
társukat halálra akarják adni, ám tegyék, ő, mint előkelő római,
nem fog velük vitatkozásba bocsátkozni.
Egy olasz író, aki a polgári életben országos hírű büntetőjogász volt, Jézus pőréről írt munkáját (amelyben bebizonyítja, hogy
a keresztrefeszítés egyszerű politikai gyilkosság volt, amelynél a
mózesi és a római igazságszolgáltatás minden rendelkezését egy
szerűen felrúgták) így kezdi:
„A római időszámítás 783. esztendejében egy názáreti ácsot
Getsemánéban elfogtak, Jeruzsálemben törvény elé állították és mint
lázadót, a Golgotán kivégezték. Kapzsi papok jelentették fel, hamis
tanúk vádolták, rossz indulatú bírák ítélték el, egy barátja eladta,
nem védte senki, a gúnynak és a bántalomnak mindenféle nemé
vel vonszolták a gonosztevők keresztjére, melyről az embereknek
az igazság és a felebaráti szeretet utolsó szavait hirdette. Ez volt
minden igazságtalanság között a legnagyobb és legemlékezetesebb.“
Ebben foglalja össze a büntetőjogász azt, amit a világ leg
nagyobb peréről jogilag megállapíthat. Ezek voltak a külső körül
mények, melyek Jézus halálát övezték. Ezért és így kellett Jézusnak
meghalni.
A hívő ember azonban nem tud itt megállni.
Pilátus, a bíró rendreutasította Jézust, a vádlottat: „Nem tudod-e,
hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek és hatalmam van arra,
hogy szabadon bocsássalak ? “ Amire Jézus így felelt: „Semmi hatal
mad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked.“
Ez a kijelentés az egész szenvedéstörténetre és annak minden
szereplőjére vonatkozik. Bármilyen emberinek is látszik a történet,
bármennyire fűzérbe lehet szedni emberi logikával is az eseménye
ket, a vizsgálódás által bármennyire át is tudjuk világítani az össze
függéseket, mindennek a rendjét ebben az összevisszaságban, mind
ennek a folyását ebben a torlódásban, minden akaratot ebben a
fejvesztettségben egy fölényes erő határozott meg és állított szolgála
tába, egy erő, amely a legsivalkodóbb emberi gonoszságból ková
csolta a legcsodálatosabb isteni igazságot: a megváltást.
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
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A magyarrá nevelés mai nagy kérdései.
Az Evangélikus Népiskola f. évi áprilisi számában is több cikk
foglalkozik a nevelésnek legszorosabban vett magyar szempontjaival.
Az egyik magyarabb lelkiséget sürget, a másik a magyar nemzet
egységéért folytatott nehéz küzdelemről ír, a harmadik nemzeti iro
dalmat kíván.1) Ezzel az utalással arra akarok rámutatni, hogy nem
zetünk életének alakulása szerte az országban, a tanítóság köréből
is sokakat késztet gondolkodásra. Első pillanatra is látszik hogy ezek
és hasonló kérdések milyen közeli kapcsolatban vannak nemzeti éle
tünk alapjaival s hogy a nevelésügy akarva-akaratlanul is kénytelen
és köteles a faji, nemzetiségi, politikai, felekezeti és társadalmi élet
alakulását állandó figyelemmel kísérni, vele szemtől-szembe nézni és
határozott álláspontot elfoglalni. A nevelésünk nem lehet ötletszerű,
pillanatonkint változó, nem lehet napi szeszélyünk vagy tapogatózá
sunk eredője. Szükség van arra, hogy apró részletkérdéseink fölött
tudjunk járni s alapelveket rögzítsünk meg, amelyek napi nevelői
munkálkodásunkat nagyvonalú célokhoz irányítanLképesek. Az alap
elvek adják meg a munkánk lényegét. Biztos járás, eredményes
magyar nevelői munka a lényegesnek tiszta látása és határozott
szolgálása nélkül el nem képzelhető.
Ezért van szükségünk arra, hogy a nevelés különleges magyar
kérdéseit, a mi nemzeti céljainkat, feladatainkat, eszközeinket és
nevelésünk módját az arra alkalmas, feltétlen magyar lelkiségű, kellő
műveltségű és igazán tisztán látó gondolkodóink, politikusaink, filo
zófusaink, pedagógusaink megállapítsák. Ki kell alakulnia az egysé
ges, az életképes, józan magyar nevelői köztudatnak, ami azután a
nevelés minden fokán és faján megfelelőképpen érvényesül s valóban
tud egyetemes nemzeti érdekeket szolgálni.
Igen hasznos minden olyan írás, mely a nemzeti élet eleven
valóságai elől nem tér ki, amely ezeket a valóságokat egybefoglalja
s emelkedett és szigorúan tárgyilagos szempontból igyekszik a tiszta
látóhatárt megmutatni. Ez a látóhatár eszmei alapozottságú, igaz
szellemi értékek uralkodnak benne, de azért nem üres bölcselkedés,
testetlen eszményiség, hanem eleven, élő, életképes s így a minden
napi nemzeti munkának szóló tájékozódás.
A pedagógiai cikkek legnagyobb része részletkérdéseket szokott
boncolgatni. Újabban jelennek meg átfogóbb szemléletkeresések is.
Legelőkelőbb neveléstudományi folyóiratunk is hozott végre rövid,
de igen figyelemreméltó tanulmányt.*2) Kisebbségi sorsba jutott ma
gyar testvéreink, különösen pedig az erdélyiek rá vannak kénysze
rítve a legkönyörtelenebb valóság meglátására is s ez viszi őket a
nekünk is hasznos, józan munkára : a nemzeti élet „költségvetésének
és számadásának“ lelkiismeretes elkészítésére.3) 4)
Ezek és hasonló természetű írások után itt is rámutatok röviden
') Róth Kálmán : Magyarabb lelkiség. — Vértesi Zoltán : Küzdelem a magyar
nemzeti egységért. — Szász András : Nemzeti irodalmat.
2) Noszlopi László : Magyarrá nevelés. Magyar Paedagogia. 1935. 1—3. sz.
3) Tavaszy Sándor: A nemzeti élet és művelődés főkérdései. Az Erdélyi Mu
zeum Egyesület Emlékkönyve. Cluj-Kolozsvár, 1934.
4) A neveléstudomány magyar feladatait Imre Sándor összegezte. Szeged, 1935.
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a magyar nevelés égetően fontos és a jelen sodrában bukdácsoló
kérdésére s igyekszem tájékoztató feleleteket is keresni.
1.
Hazafiasságunk. A magyar hazáját szerető nép. Nem lehet
kételyünk : a hazafias érzés nem hiányzik sem az iskolai nevelés
ből, sem a szélesebb rétegekből. Azonban mai hazafiasságunkkal
korántsem lehetünk megelégedve. Az érzelem még nem elegendő a
boldoguláshoz. A mi hazafiasságunk fellángoló, élérzékenyülő, lelke
sülő és búsongó, de nem elég józan, tisztánlátó, eszes és főként nem
szívósan cselekvő. Nem vagyunk elég tárgyilagosak és szigorúak ön
magunkhoz. Nem lehet mindent ellenségeinkre fogni; a hibáinkat
éppúgy látnunk kell, mint az erényeinket. Tudunk szívig ható ünne
pélyeket rendezni, tüntetni, szavalni. Különösen a revíziós fellángo
lást nem hasznosítottuk komolyan. Sokan igen ügyesen felhasználják
a hazafiságot egyéni érvényesülésre. Nem szabadna megtörténnie
annak, hogy akinek egyéb hasznát nem lehet venni, az felcsap vé
gül nagy hazafinak. Sokan csinálnak kitűnő üzletet hazafias írások,
jelvények terjesztésével, amelyek a nemzeti ügyet előre nem is vi
hetik, de kiégetik, elsikkasztják, elálcázzák és lejáratják az igazi ér
dekeinket. — Ezek miatt a tudományos és gyakorlati pedagógiánknak
egyaránt számon kell tartaniuk igaz nemzeti értékeinket, a magyar
valóságot és a magyar magatartást. Nevelésünkben többet kell épí
teni az okosan cselekvő hazafiságra, a most önállóan kibontakozó
magyarságtudományra, mely félreismeréseket, fogalomzavarokat tün
tet el s hasznosítható, cselekvő önismeretre, ábrándoktól és hiúság
tól mentesült magyar öntudatra vezet. Hogy hazafiságunk mennyire
túlnyomóan érzelmi, tapogatózó, esékeny és egyéb törekvéseket el
leplező cégér is, azt mindennapiságok szemléltetik. Amint a hazafiság
komoly áldozatot követel, amint bele kell nyúlni a pénztárcába is,
amint lemondást kíván, már erősen gyérek a hazafias sorok. Hány
embernek jut eszébe önként, kérés nélkül tenni valamit a magyar
ságért, aminek kézzelfogható haszna van? Hányán járatnak pl. az
elszakított területekről lapokat, folyóiratot ? Minden pengő erősíti
odaát a magyar nyelvet, küzdő testvéreinket! -— Nézzük meg vidéki
napilapjainkat. Mivel foglalkoznak? Tudnak-e különbséget tenni fon
tos és nem fontos, közérdek és osztály- vagy klikkérdek között ? Mi
ről írnak a vezetőhelyen ? Gyakran látjuk, hogy egyének és kis cso
portok készséges kiszolgálása, helyi semmiségek kiteregetése mellett
a nagy magyar kérdések háttérbe szorulnak s a sajtója útján a vi
déki magyarság nem kovácsolódhatik jobban össze. — Sok alakulat,
vállalkozás használja fel a „magyar“, a „nemzeti“ jelzőt Folyóira
toktól, társaságoktól, labdarúgó-csapatig minden akad : nemzeti kul
túra, magyar újság, hungária ! Pedig a „magyar“, a „nemzeti“ jelzőt
a törvénynek éppúgy védenie kellene, mint a címerünket és zász
lónkat. Csak az magyar, csak az nemzeti, amelyben az egyetemes
magyar gondolat valóban él. Minden részletérdek, minden csoport
kizárólagosság, minden egyoldalú álláspont, amely mögött nincs ott
az egész magyarság szolgálata, legyen különben magában tiszteletre
méltó is. jogtalanul nevezi magát magyarnak és nem őszinte a szol
gálata. A hazafiságból csak az elvakultság és a lelkiismeretlenség
csinál magának cégért vagy jelszót.
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A nevelés irtsa a jelszó-hazafiságot.
2.
Faj, nép, nemzet, nemzetiség. A mai Európa a bizonytalan
ságok földje. Súlyos ellentétek vívják ezen a földrészen a harcukat.
A számottevő vezetőelmék mind azt hirdetik, hogyha a feszültségek
kirobbanását nem sikerül meggátolni, ha kitör egy újabb európai háború,
akkor ez az egész földrészünk kultúrájának bukását jelenti. De hiába
látnak és hiába félnek a nemzetek vezetői: nem sikerült nyugalmat
és bizalmat teremteni, igazi erkölcsi világot megalapozni. Mi nem
vagyunk függetlenek Európától, önálló útjaink mégis vannak. Az
európai kultúra csak látszólagos s nekünk magyaroknak nincs mit
örülnünk az u. n. európaiság áldásának. Ez ma mindenestül borotva
élen táncol. Tanulságokat meríthetünk a helyzetből, de tanítómeste
rünk egyik nemzet sem lehet. Komoly válogatást kell tennünk. Merjük
állítani, hogy a nagy kulturnemzetek nem egy gondolkodónktól tanul
hatnának a, sokra tartott európai szellemhez egyedül méltó emelke
dettséget. Éppen a túlzott nacionalizmus fenyegeti a nemzetek létét
pusztulással. Az emberiség igazi rendeltetésének betöltését nem szol
gálhatja a ma oly hatalmas méretekben kibontakozó faj-elmélet, amely
az embert és a népeket biológiai mértékkel méri és a szellemi javak
számára is ezt a mértéket állapítja meg. A fajiságnak az élet alapjául
valóvétele az embert természeti-biológiai lénnyé alacsonyítja. Minden
népnek legegyénibb természeti vonása a fajban-adott. Ezek magától
megvannak s érvényesítésüket nem kell külön megkövetelnünk. De a
fajiság csak készség, születettség, nyers erő, melyet alakítanunk kell.
A faj alakul sajátos társadalmi és politikai viszonyok hatására s
ekkor lesz belőle nép. Azonban a nép még nem nemzet. A nép
nemzetté csak akkor válik, ha öntudatosan tud vállalni és szolgálni
történeti és erkölcsi célokat. Van magyar faj, magyar nép és magyar
nemzet. „A nemzet az az ideális kép, amelyet egy nép hosszú és küz
delmes történeti fejlődése folyamán alkot magáról s amely kép mint
követelmény, mint parancs szakadatlanul tovább űzi a népet, hogy úgy
élje meg önmagát, hogy a saját nemzetképe mind tisztábban, mind
gazdagabban bontakozzék ki.“ (Tavaszy S.) Mikor magyar nemzetnevelésről beszélünk, akkor nem teszünk magunkévá fajbálványo
zássá torzult eszméket. A magyar vér szavát azért megértjük és
követjük. De egyenesen letipró és alacsonyfokú a fajiságra alapozott
nemzeti kizárólagosság, mely magát számontartja, de másokat nem
lát meg, amely a faji „igazságnál“ magasabbrendűt nem ismer s
mely az élethez való jogot a szaporodáshoz, a számarányokhoz, a
nyers erőkhöz köti s minden egyetemesebb emberi törekvés és közös
erkölcsi érték fölé teszi a faj érvényesülését. Az elgondolás egyene
sen kulturellenes. Betegek és satnyák a világért sem akarunk lenni,
de a szellem felsőbbségét valljuk az anyaggal, a testtel szemben.
Milyen tévedés a nép mennyiségével mérni a szellem birodalmában !
Más a tömeg és ismét más a lélek. Nem esik egybe a sokaság és
az igazság. Kis népnek éppen annyi joga az élethez, mint akár
milyen nagy létszámúnak. Életének éppúgy értelme van, mint a
nagynak 1
A kultúra is csak részben nemzeti jellegű. A vallás, a tudo
mány, az erkölcs, a művészet, a technika nem a nemzeteknek, hanem

181

az egész emberiségnek közkincse. De a kultúra nem egészében világ
kultúra.Az egyetemes emberi életre csak sajátos nemzeti lelkiség tud
értéket jelenteni. Az egyes nemzetek önmaguk számára nem lehet
nek elegendők, bármennyire is meg legyenek magukkal elégedve.
Kiegészítésre szorul minden nemzet. Igazi nemzetnevelés csak az
egyetemes emberiséggel való nagy összefüggésben gondolható el.
A nevelésben a vak, letipró sovinizmust tagadnunk kell. Természetes,
hogy megsemmisíti a nemzetet a nemzetköziség, amelyet a nevelés
ből eo ipso kizárunk.
Az európai fajok s ezek között különösen a magyar is, ma már
annyi vérrel keveredett, hogy szinte lehetetlenség és merő veszede
lem volna nekünk fajbiológiai alapra helyezkedni. Mégis el kell vár
nunk, hogy azok, akik nem érzik egészen magyarnak magukat, ezt
nyíltan vallják meg és álljanak hátrább. Vannak közöttünk egészen
jószándékúak szép számban, de mégis csak látszatmagyarok képe
sek lenni. A lelkünk nem elég fogékony a magyar sorskérdésekkel
szemben. Azoknak a polgártársainknak pedig, akik lelkűkben svábok,
tótok, oláhok, a magyar nevelés intézésében szerepük nem lehet.
Foglalkozzanak ők csakis kisebbségeik iskolaügyével. Amennyiben
a magyar államban nem érzik otthon magukat, akkor nincs joguk itt
kenyeret keresni. (Egyházi Alkotmányunk értelmében is állásvesztés
jár a kifelé dolgozóknak. Nagyon helyesen írta Vértesi Zoltán : „jó
evangélikus nem lehet hazaáruló.“)
A nemzet csak úgy élhet, ha van benne fegyelem. A mi érté
keinkkel, eszményeinkkel szemben itt benn mindenkinek tisztelettel
kell viseltetnie. A nemzeti becsület erkölcsi kötelezettségeket ró a
népközösség minden tagjára. Aki ezeket nem tudja vagy nem akarja
teljesíteni, azt a nemzet közösségéből ki kell zárni.
(Folytatjuk.)

Anyák napján.
»

Irta és előadta : Gábrieny Sámuel ny. ig. tanító.

Szeretve tisztelt Hallgatóim 1
A mi szeretett Anyaszentegyházunk központi iskolájának dísz
termében évek hosszú sora óta minden nevezetes alkalommal —
minden iskolai év folyamán — összegyülekezünk Isten dicsőítésére,
a jótékonyság szép eszméjének kimélyítésére, hazafias és egyházi
ünnepélyek megtartására.
A tanítói gárda ezzel a szép tevékenységével betetőzi nemes
hivatását, finomítja a tanulóifjúság szívét, nemesíti fogékony lelkét
a szép és nemes tettek keresztülvitelére, hogy a követendő példák
nyomán hasznos tagokat neveljen egyházának, szeretett drága ha
zánknak és a magyar társadalomnak.
Mai ünnepélyünket a „Jó Anyák“ emlékének szenteljük.
Az emberi társadalomnak legbájosabb költészete a nő. Amely
családban öröm, boldogság lakozik, azt a ház asszonya, a jó édes
anya vitte be oda. Ahol jólét van és megelégedés található, az is
az ő érdeme.
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Egy igazi derék édesanya élete örök tevékenységből áll. Reg
geltől estig munkálkodik hol a konyhában, hol a kamarában, hol a
gazdaságban dolgozik nagy örömmel, kitartással és szeretettel. Ami
kor sem itt, sem ott nem talál már teendőt, asztalhoz ül, kézimun
kájával foglalkozik. Ez,neki a pihenése.
Ez a fogalom : „Édesanya“, a magyar nyelv meghatározása
szerint érdekes. Feleségnek nevezi a házinőt azért, mert azt kívánja,
hogy fele segítsége legyen a férjnek. A magyar nő ennek a foga
lomnak meg is felel. A magukra maradt nők nagy lelkierővel foly
tatják a kidőlt családfő nehéz munkáját. A szorgalmas, munkaked
velő édesanya dallal, édes mosollyal kíséri sokszor nehéz foglalko
zását. Ezt tapasztaltam én is boldog gyermekkoromban az én drága,
kedves megboldogult édesanyámnál, aki takarítás alkalmával is
szívhez szóló szép egyházi énekeket dúdolgatott. Emléke örökké
élni fog szívemben.
A háziasszony szorgalma és követésreméltó példája átvivődik a
háznépre és a gyermekekre. A cselédek nem lustálkodnak, a gyer
mekek mindenben követik édesanyjukat. Jókedv és öröm hajléka az
ilyen ház, amelyben mindenki teljesíti kötelességét; ellenben szomo
rúság otthonává változik át a házi tűzhely, ahol a ház asszonya
lusta, dologkerülő. Nincs ott rend, de van felfordulás. Visszataszítók
a szobák, homályosak az ablakok, porosak a bútorok, súrolatlan a
padló, lármásak és szurtosak a gyermekek, mert restek még a mos
dásra is. Ha az ilyenek az iskolába kerülnek, rossz tanulók, munka
kerülők lesznek és a jók megrontására törekednek.
Lányok! gondoljatok a derék, szorgalmas asszonyokra, a jó
édesanyákra, vegyétek őket mintaképül s kezdjétek el korán maga
tokat a szorgalom jelében nevelni!
A magyar édesanyák híresek voltak tündérújjaikról. A házak
asszonyai értik a módját, hogy lehet kevésből is kellemes életet elő
varázsolni, ha helyes számításból áll az életük. Óriási munkát fejt
het ki a nő, ha napról-napra folytatja azt. Gondoljunk azokra is,
akik irodákban görnyednek, vagy postán, távíróhivatalban robotol
nak. Mennyien működnek kereskedésekben, ipari műhelyekben,
gyárakban. Ezek mind tiszteletet érdemelnek.
A nő igazi hivatása a családi élet körében van kijelölve. Itt
legyenek ők szorgalmasak és nemes példájukkal neveljék az új
nemzedéket.
Mily bájos látvány szemlélni az okos nő kormányzása alatt
álló családot. Jólétnek örvendenek, takarékoskodnak. Ragyog a tisz
taságtól minden, napsugár játszik a szobában, zöldleveles virágok
kandikálnak be az ablakon. A gyermekek egészségesek, tiszták,
rendesek, jókedvűek.
A szorgalmas nő vallásos, hálás az időért, az egészségért, jó
szívű, könyörületes, segít a szegényeken. Amikor az ilyen derék
nők együtt vannak, mennyi üdvös eszmét megbeszélnek és meg
valósítanak.
Napóleon egyszer így kiáltott fe l: „Anyákat adjatok nekem s
meghódítom az egész világot!“
Napjainkban szükség van az édesanyák szorgalmára. Kötelesség
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tudó, dolgos, munkaszerető nemzedéket neveljenek a hazának, mert
csak az ilyen honleányok és honfiak tudják szeretni a honi földet,
jó- és balsorsban hívei maradnak annak.
Az egyszeri asszony mikor férjhez adta leányát, azt mondta a
kérőnek: „Csak vegye el bátran, jól jár v ele!“ A t. házasulandó
ifjú ötölt-hatolt, sehogysem bírta kimondani, ami a szívét nyomja. —
Csak bátran i Szóljon, beszéljen ! — bátorította a mama —, mert
azt gondolta, hogy elhatározásához nem találja meg a szavakat.
Végre is a fiatalember csak annyit hebegett, hogy a megélhetés, a
nagy drágaság, a szerény jövedelem .. . Értem Ont, kétségei vannak
a hozományt illetőleg. Legyen nyugodt! Az én leányommal kap
hozományt is. Aranyat, kincset ugyan nem adhatok, hanem ahelyett
tíz dolgos segítőtársat kap. Valóságos tündérek azok, tenger munkát
fognak végezni s az a nagy előny jár velük, hogy nem kerülnek
semmibe. — A fiatalember ugyan jobb szeretett volna egy zacskó
aranyat, mégis megnyugodott — gondolván — sokat ér az, ha tíz
tündér segít neki.
Megtörtént az esküvő, magáénak mondhatta az ifjú kis feleségét.
— Nos, édes öröm költözött vele a házba, óriási változáson ment
át körülötte minden. A fiatal feleség reggeltől estig tevékenykedett,
folyvást talált dolgot s bámulatos eredménye lett szorgalmának. Tisz
taság, rend vonult be vele minden zugba. A fiatal férj is kedvet
kapott, sokkal többet dolgozott ő is, mint azelőtt, mert versenyre
kelt feleségével.
Idők múltával eljött hozzájok a mama, — a jó anyós. Nagy
volt az öröme, mikor mind a kettőt dologban találta s a házban ra
gyogott minden a tisztaságtól s a szép rend feltűnt mindenben.
Mosolyogva így szólt a fiatal férjhez: Hát a tíz tündérről nem is
kérdezősködik ? — Nem, mert abban a percben ideköltöztek azok,
mikor a feleségem átlépte házam küszöbét. Megfogta kis felesége
két kezét, összeszorította mind a tíz újját s megcsókolta azokat.
Nem ítélem el azokat, — különösen a mostani nyomasztó idő
ben — akik azt állítják, hogy pénz nélkül nincsen boldogság.
Montecuccoli, osztrák tábornok, ki is találta szállóigévé lett
mondását: „A hadviseléshez 3 dolog kell: Pénz, pénz, pénz!“ De
ehhez hazaszeretetről, nemzeti lelkesedésről nem szól a dicső férfiú.
Hogy el ne térjek a tárgytól, mondjuk a régi magyar közmondás
s a l: „Mindenütt jó, de legjobb otthon“, vagy amit a kis daltöredék
reprodukál: „Messze járlam, másutt is volt jó dolgom ; hej, de szívem
csak azt súgta: Jobb otthon!“
Édesanyánkra gondolunk mindig, aki áldott szeretetével beara
nyozta nehéz napjainkat, jóságával megenyhítette fájdalmainkat s
szelíd békéjével ragyogóvá tette sokszor borús egünket. Ebből kö
vetkezik, hogy gyermekkorunk éveire mindig a legédesebben tudunk
visszaemlékezni. Az édesanya lelke él bennünk. A jó édesanyákba
a Teremtő oltotta a nagy szeretetet, amellyel az értelmes gyermek
viszontszeretettel tartozik viselkedni édesanyja iránt, mert nincsen
olyan kincs, amellyel megfizetnők azt a sok gyötrelmet, aggódást,
amit az édesanya lelke átszenvedett miérettünk és mimiattunk.
Ha vizsgáljuk a nagy emberek életét, többnyire úgy találjuk,
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hogy zsenge korukra a családi fészek, az „Otthon“, de különösen
annak a lelke — mindene — az édesanya, véghetetlen nagy hatás
sal volt.
Csodálva kérdezi a világ : Petőfi hogyan lett olyan nagy köl
tővé, szabadságdalnokká, ő, aki paraszti sorban nevekedett, mezítláb
szaladgált Kiskőrös piacterén, ifjú korában pedig sokat nyomorgott,
aztán, mint közkatona, majd, mint vándorló színész hánykódott a
nagyvilágban ? Az anyai szeretet hatott a lelkére. Ki volt az ő anyja ?
Hrúz Mária, szegény tót szülők ivadéka, de a szíve nemes, tiszta,
telve nagy lelkesedéssel. Tőle szívta be a dal szeretetét, a szabad
ság, a haza imádatos tiszteletét. így érthető meg, hogy az édesanya
dalából, meséjéből, szeretetéből kialakult a költő lángszelleme.
Másik dicsőnk, Arany János, szintén paraszt szülőktől szárma
zott. Az eset nála is hasonló. Az anyai szeretet, a dal és a mese
ébresztette fel gyermeki lelkében a költészet éltető tüzét.
Gr. Széchenyi István, aki egymaga többet tett, mint egy országgyűlés, buzdító hírlapi cikkei s könyvei mellett sem feledkezett meg
édesanyja mélységes szeretetéről és tiszteletéről.
A régi rómaiak történetében a nép Tanácsa Coriolánust hűtlen
séggel vádolja s ezért száműzetésre ítéli. Bosszútól lihegve megy a
megsértett hős Róma ellenségéhez, a volskokhoz. — Sereget gyűjt
s rettentő haraggal indul szülővárosa ellen. Kitűzött célja : leverni
Rómát, megbüntetni, eltiporni ellenségeit. A város alatt táborozik ret
tentő hadával. Megdöbben Róma, érzi, hogy el kell pusztulnia, ha
Coriolán vezeti ellenök hadait. Küldöttség megy hozzá, békéért kö
nyörög ; Coriolán hajthatatlan. Egykori legjobb barátait menesztik tá
borába, ígérnek váltságdíjat, megalázkodást. Visszautasítás a felelet.
Végre anyját küldik el hozzá. Róma asszonyai gyászbaöltözötten kö
zelednek a haragos vezérhez. Mikor a rendkívüli, a szokatlan kis
csapat élén megpillantja jó édesanyját, eldobja vezéri botját, letérdel,
csókolja anyja ruhájának szélét s megtörve, elérzékenyülve megadja
magát s felkiált: „Győztél anyám ! Róma szabad, de nincs többé
fiad !“ Valóban úgy lett. Róma megmenekült, de Coriolánt a cserben
hagyott volskok agyonverték.
Rendkívül fontos tényező az édesanya szelleme a fejlődő gyer
mek életében. A nagy hatás a bölcsőben kezdődik. A magával még
tehetetlen kisded kezd eszmélni, gondolkozni, figyelni. Észreveszi a
körülötte történőket, pl. a napfényre összehúzza szemeit, a zaj felé
fordítja tekintetét, mindenekfelett megismeri édesanyját; ha a hangját
hallja, már feléje tartja kacsóit, gügyög érthetetlenül, tapsol kezeivel.
Milyen boldogság sugárzik az édesanya szeméből, amikor ilyen jele
netnek osztályrészese. Az édesanya figyel a kisded minden szavára,
hallja dalát, leikébe hatol édes kacagása.
Az anya szereplése nagyobb mértékben folytatódik, amikor már
beszél a gyermek, vágyai támadnak s akaratát teljesíteni akarja.
Ilyenkor szemmel tartja anyjának minden mozdulatát. Mikor a gyer
mek iskolába jár, még nagyobb a szülői ház hatása. Valóságos irá
nyító, vezető szerepe jut az édesanyának.
Kedves gyermekek !
Igyekezzetek mindezt javatokra fordítani! Járuljatok ahhoz, hogy

185

a családi körben öröm, lelkesítő kedves érzelem verjen gyökeret.
Tanuló korotokban a szorgalom, a jó tanulás örömöt szerez kedves
szüléiteknek, hogy szeretetöket kiérdemeljétek.
Vallásosság, engedelmesség, előzékenység, figyelmesség, tiszte
let, szeretet, őszinteség, jó modor, nyájasság, csinosság, megfontolt
ság, kellemes beszéd, komolyság, szolgálatkészség, megbízhatóság,
becsületesség, önismeret és nagyrabecsülés azok a fontosabb élet
szabályok, amelyeket követnetek kell.
Kerüljétek, kedves gyermekek, a durvaságot, pletykát, nagyzolást, az irigységet, a lustaságot, divatmajmolást, hízelgést, az árulkodást, a makacsságot, a rossz társaságot és a hálátlanságot, mert csak
úgy várhatjátok Isten gazdag áldását, ha a IV. parancsolatot teljesí
titek. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy jó dolgod legyen és hosszú
ideig élj e földön 1
Éljenek a jó édesanyák, a szorgalmas kenyérkereső apák és
éljenek a jó gyermekek ! Csak a rendes kötelességteljesítés útján re
mélhetjük a mi közös anyánknak, szeretett szülőföldünknek, imádott
drága hazánknak mielőbbi dicső feltámadását. Úgy legyen 1

Az irredentizmus hatása nemzetünk jövőjére.
Úgy érzem, mintha életünk felett lassan elvonulóban volna az
a pusztító, rombolásában minden eddigi zivatart felülmúló óriási csa
pás, melyben népünk legszentebb értéke, drága hazája lett rútul,
embertelenül megcsonkítva, síró hazafiságán vérző sebeket ejtve, nemzedékről-nemzedékre átható fájdalmat okozva omlott le ránk — melyet
méltán nevezhetnénk a második Mohácsnak — azzal a különbség
gel, hogy akkor nyílt csatában, hősies küzdelemben ért minket a
végzet sújtó keze, most meg a világháborúból katonailag dicsőséggel
győztesen kikerült nemzetünk az alattomos, rosszakarattól sugallt,
gyűlöletet szító trianoni békeparancs mohácsi áldozatai lettünk.
E keserű megaláztatást e haza egyetlen szülötte sem nézheti tétlenül
annál inkább sem, mert először létérdekünk, melyet ezeréves múl
túnkban véres áldozatok árán kiküzdöttünk, művelődésünkkel meg
pecsételtünk, úgy kívánja, másodszor olthatatlan hazaszeretetünk dik
tálja s mélyen kifejlődött jog- és igazságérzetünk nem tűrheti. E mélyen
lesújtó csorba, mely nemzetünk dicsőségén, hazánk épségén esett —
szegényt és gazdagot egyformán boldogtalanná, gyermeket és szülőt
reménytelenné, egy nemzet életét kétségessé tett —• reparációt kíván.
E gyalázat, e megaláztatás leszedte büszke ifjaink életének viruló
ágairól a pompázó virágot; de hát lesz-e gyümölcs a fán, mely
nek nincs virága ? Kíméletlen karjaival harcedzett férfiaink szépen
induló reményeit, áldást ígérő gyümölcseit könyörtelenül lerázogatja
s letarol mindent e hazában, mint a nemvárt májusi fagy, melynek
hatására az érzéketlen emberi szív is keservesen szisszen fel, elnémul
a madárdal, leomlik szárnya a máskor vígan röppenő tarka lepkének.
Más magyar tavaszt várunk — más magyar májust kérünk az
égi magasság omló fényességétől. Imádkozó ajkaink áhítattal emel
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kednek a magasba, lelkünk bízó hittel tekint felfelé, mert a gügyögő
magyar gyermeknek is elcsuklik a hangja, megered a könnye e
gyalázat érzésén. Annyi könny hullott le, annyi sóhaj veszett el,
hogyha mindegyikéből csak egy szirom nőne is, e bús Magyarország a nemzetek között virágoskert lenne.
De van hitünk, sziklaerős, ma még türelmes hit, mely nem
engedi a haza szent fogalmát s megragyogtatja a fájdalom gyön
gyeit lelkűnkben, főként a magyar tanító lelkében, mert érzi szent
kötelességének súlyát s tudatában van elhivatottságának.
Elszorul a szívem, ha arra gondolok, hogy vannak, kik gyávák,
közömbösek, kikben a lemondás gyökere sarjad s kik most lehorgasztott fejjel hit nélkül botorkálnak. Én mondom, a magyar tanító,
hogy megleli hitét még az ilyen is, mert viharunk lassan elvonul s
mosolyogva járunk majd e honban boldogan.
Csak mindenki, ki az élet értékét egy porszemnyire is becsüli,
öltse magára az irredentizmus vaspáncélját, míg a haza, a köz és
saját érdeke úgy kívánja.
Az irredentizmus mindig meghozza a maga gyümölcseit. Lénye
gében megválhatatlan, föl nem szabadított országrészt jelent. Az olasz
irredentizmus szerezte meg Olaszországnak az osztrák területből az
olasz lakta vidékeket, tette látszólagos naggyá Romániát s emelte
és emeli a német nemzetet a világ első hatalmasságává. Mi, ma
gyarok, tudtunk az oláh irredentista mozgalomról, mert térképeiken
már békében odarajzolták Erdélyt az ő hazájukhoz. És semmit nem
tettünk ellene, sőt tunyaságot tanúsítottunk, mely tunyaságot, bűnt, le
nem mos rólunk semmi más, mint hazánk felszabadítása. Ez fej
lesztette a japán nemzetet Ázsia legerősebb, leghatalmasabb és leg
műveltebb vezető államává. A francia irredentizmus szerezte vissza
Elzász-Lotharingiát. Lehetne még számtalan példát felhozni, amelyek
ben az irredentizmus nélkül a nemzet élete lassú halódás, őserejé
ben vetett hite megrendül, kényelmessé és tunyává válik s könnyen
az emberiség lelkét megfertőző szélsőséges sátáni eszmék szolgála
tába sodródik, gyávaságánál fogva pedig hiéna ellenségeinek báb
játéka lesz. A magyar irredentizmus hatása álhatatos hazafiságunkban és mélyen gyökerező vallásos érzületünkből emelkedik minden
népek törekvései fölé. A török világtól ez szabadította meg Magyarországot. A nagy Rákóczi lelkének ez adott sírig tartó meleget. Petőfi
lángleikét ez fűtötte. Kossuth szívbemarkoló szónoklatához ez adta a
honszerelem olthatatlan tüzét. A szabadságharcot, mely időben hazafiságunk, szabadságunk volt megcsonkítva, ez tartotta bámulatos
erőben s ez buzdít minket kitartásra mindaddig, míg teljes győze
lemre nem visszük a magyar akarást, midőn Dávidként ünnepelne
bennünket a nagy világ.
Ügy érzem és látom, az irredentizmus lobogó tüze kezdi bonto
gatni nemzetünk lelkében lobogó csóváit, virágainak már fakadnak szir
mai — s néha-néha boldogan gyönyörködhetünk pompájában — habár
a „Szeresd felebarátodat" fenséges egére színdús szirmaival némi árnyé
kot vet. De vájjon szerethetem-e felebarátomat akkor, ha a nálunk
annyira hírhedt Scotus Viator a legnagyobb lelkiismeretlenséggel
rágalomhadjáratot indít tépett hazánk és dicső népünk ellen az angol
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rádió útján ? Szerethetem-e felebarátomat akkor, amidőn őseink vér
rel szerzett, ezeréves drága örökségét szentségtelen lábbal tapossák
s elszakított édestestvéreink anyagi megélhetését s művelődési lehe
tőségét lehetetlenné teszik, iskoláikat bezárják, keblükről leszag
gatják a három színt s hajlékaikból kiüldözve, vagyonuktól meg
fosztva koldusbotra juttatják s földönfutókká teszik őket s ádáz
gyűlölettel pusztítják fajunkat, szerethetem-e én felebarátomat, amidőn
ellenfeleink egyik vezető egyéne fennhéjázó kijelentéssel a mi helyün
ket a pokolban jelöli meg. Szerethetem-e akkor, amidőn lerom
bolják az Isten hajlékát s fetrengenek az önzés pocsolyájában ?
Szerethetem-e a bolsevistákat, akik megtagadták a Krisztust ? Bizo
nyára nem. Nem lehet az hazafias, aki nem vallásos, az csak önző
lehet. Viszont nem lehet vallásos, aki nem szereti hazáját. A vallá
sosság és hazafiság úgy összefügg, mint az élő testtel a lélek. Éppen
azért, mi magyar ev. tanítók neveljük a reánkbízott gyermeksereget
buzgó vallásosságra, mert így készül el az a talaj, hová bizton vet
hetjük a hazafiság magvait s ahonnan gazdagon csírázva tör elő a
kicsiny mustármag, bámulatos fává nőve ki magát. Szeretem fele
barátomat e haza határain belül, szeretem e haza határain túl, kik
testvérként lesik tetteinket, vágyva nézik gondolatainkat, édes öleléssel
fogadják szent, hazafias törekvéseinket. Ha majd nemzetünk lekerül
a keresztről, sírjából feltámad s vérző sebei : az elszakított végek
begyógyulnak, elégtételt nyer nemzeti dicsőségünk, akkor mindenki,
még az ellenségünk is elkészülhet felebaráti szereteíünkre, egy örök
ölelésre a haza határain túl is. Addig is az irredentista mozgalom
hasson át mindannyiunkat s iskoláinkból induljon ki győzelmes útjára
a teljes sikerig. Hazafias imák, énekek, a magyar zászló tisztelete,
dicső őseinkről való gyakori emlékezés, a nemzeti öntudat felébresz
tése irányítsa nemes munkánkat. Az irredentista érzelem vezette
sportoló ifjúságunkat a nemzetközi mérkőzéseken, olimpiászokon annyi
diadalra, megérdemelt győzelemre. A középiskolák, ahol az irredentizmus
kész talajra talál hatásában, mélyreható nyomokkal örökítsék meg fej
lődő ifjúságunk fogékony lelkében egyéni sorsukat s vele hazánk, népünk
sorsát. E mozgalom eredményezte Urmánczy Nándor, hazánk egyik igen
jeles fiának, lelkes törekvéseként az országzászlók felállítását, mely
nek nem szabad hiányozni egyetlen város, vagy község főteréről sem,
míg keresztfára feszítve kínlódik szerencsétlen nemzetünk. A lelkes
tanítók iskolájában a katedra felett kis nemzeti zászló helyettesítse
az országzászlót s munka előtt és munka után buzgó, vallásos és
hazafias imácska, meghajlással, avagy jelmondattal kifejező tiszteletadás, gyermekkori emlékek kitörölhetetlen nyomokat hagynak, illetve
vésnek lelkűnkben, emlékezetünkben. Ez emlékek, mint az árnyék,
de aranysugaras öltözetben kísérnek minket tovább-tovább életünk
rögös útján s alkalomszerűen szívünket édesen átzsongó érzés járja
át, ha ez emlékek hatása alatt valamikor valakivel csak egyetlen jót
is tettünk. Még inkább megkoronázza lelki megelégedésünket az a
jótett, melyért nem érzünk viszontszolgálatot, mert hiszen a jótett
csak akkor felemelő, csak akkor lebbenti lelkünket szárnyaira, ha
önzetlen s érte sem nem érzünk, sem nem kívánunk s még inkább
nem fogadunk el hálát. Egyik barátom mesélte, hogy kisgyermek
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korában, mikor az életről sejtelmei ébredeztek, a szegény nyomorgó,
éhező gyermekeket sajnálni kezdte, a következő együgyüséggel akart
éhező pajtásain segíteni: Hallotta, hogy szántanak, vetnek, kenyér
lesz, ő is a 4 éves kis eszével kertjük egy kicsiny vetetlen sarkában
egy kis fával felkarcolta a földet, ebédjénél karaj kenyeréből csak a
héját ette meg, a belét összemorzsolta, belevetette a fölkarcclt, pri
mitíven fölszántott földjébe, hogy — amint ő mondá — : Ne csak a
gazdag, telhetetlen, hanem a nyomorgó koldus is egyen. S ez emlék
h atása: ha csak egy fillért is érez zsebében, nem tagad meg ember
től semmi kérést és segít a nyomorgón. En azt mondom kedves kar
társaim, hogy kezünkben a nevelés, irányítás minden alkalma, jogunk
s kötelességünk teljes tudatában oly kitörölhetetlen momentumra
építsük gyermekeink lelkében az irredenta érzést, mely kísérje őket
boldog megelégedéssel hazafias útjukon. Mielőtt az iskolát elhagynák,
az utolsó év tavaszán ültessünk velük nemzeti lesujtottságunk szo
morú emlékére egy-egy fát: „Irredenta fát.“ Mindegyik szülőjének,
nagyszüleinek, esetleg testvér vagy valamely rokonának van saját
háza, portája, kis kertje, hol a faültetést végezhetné. Lehetőleg gyü
mölcsfa legyen, hadd lássa, érezze, visszaemlékeztesse ez őt az
iskolában tanultakra, hazánk megcsonkítottságára s ha majd gyö
nyörködtető virágzás után, értékes gyümölcsöt hoz, további sikerekre
buzdítsa, napfényt, derűt, mosolyt, ünnepet jelentve számára s ellen
állhatatlan vággyal érezze a hazaszeretet tüzét a keblében honoló
hazafiasság fényjelzésével. Az ily egyén örök májust visz szivében,
boldogító üdülést érez, ha hazájára gondol, fájdalommal néz a múltba,
mely emlék acélozza nemes érzelmeit, túl lát a holnapon az irre
dentizmus arany fátyolén keresztül.
Elnyomottságunk alatt az irredentizmus összekovácsolja széthúzó
átkos törekvéseink, egy gondolat uralja vezető honfiainkat, keményebb
marokkal fogatja munkásainkkal szerszámaikat s keserű kedvében
görcsös ütésre emeli a magyar öklöt. Hatása alatt bús időkről hallat
a költők hangja, irodalmunk, nyelvünk szárnyalóbb s új tettek meg
oldására ingerel. Vannak városok, községek, iskolák, hol — előbbiek
ben főtereken, áttekinthető magaslatokon — utóbbiaknál virágos
kertekben csonkított és Kárpát határokkal művésziesen festő térkép
gruppok ékeskednek, figyelmeztetve mindannyiunkat, szent kötelessé
günkre. E gruppok úgy hatnak, mintha e véráztatta föld élő, pompázó
sarjai lennének s virágos terükkel, zöldelő határukkal, mintha kiál
tanának : Feltámadunk ! Alkossuk meg magunknak lelkűnkben Nagy
Magyarország képét Michelangelo tehetséggel s e drága képet az
íróasztal mellett, vagy bármely testi munkát végző dolgozó magyar
hordozza szerszámai mellett, lelki szemei előtt s acélos hite nőjje túl
a megvalósulásig s lássa ragyogó színekben a mai határokat. De ne
csak Nagymagyarország képét fesse meg ihlett festői tehetséggel e
hon szenvedő fia, hanem szánjon egy másik percet e megcsonkított
ország határainak is. Ekkor vihar zúgjon át honfi keble mélyén,
irtózatos vihar fákat kidöntő, házakat elsöprő, országokat felforgató
erejében. S legyen e perc, e nap az intelem napja addig, míg e
romlott világ megmaradt bölcsesége nem fogja kimondani a magyar
nemzet szenvedésire, hogy: Elég volt I Ne csüggedjünk, mert ha
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szenvedésekre választottak lennénk is, mivel bűnünk nagy volt,
vezekelnünk kell, míg látjuk nemzetünk sötét éjszakáját, melyet a
lassan pirkadó hajnal már-már tovaűz, az éltető magyar nap áldó
sugara bearanyoz, magyar lelkünk vérző sebei begyógyulnak, kínjaink
enyhülnek, csak erőnk minden megfeszítésével irredentisták legyünk.
Van-e olyan közömbös lélek, ki beteg, szenvedő édesanyját — aki
számunkra a gondtalan gyermekkorban mindenünk volt — ne sajnálná,
ne segítené, orvost, orvosságot ne hozna, ne állana meg egy-egy
percre verejtékcsöppös munkája közben is, ha tőle távol van, gyer
meki szeretetének óhaját sólyomszárnyú sóhajban felé ne küldje
enyhíteni kínjain, gyötrő fájdalmain? Ilyen nincs s ha mégis akadna
e felfordult világban, ki ellene állna, megtagadná a részvét adóját,
azt nem magyar vagy nem magyar érzelmű anya szülte.
Mi nekünk a haza ? ! Minden. Szerető anyánk, kinek kebelén
élünk, vigadunk, perlekedünk, panaszkodunk, fájdalmak jönnek,
fájdalmak tűnnek, szeretteink körülvesznek, a sír átölel, mert itt jó
s itt kell meghalnunk. M ert: Szent a föld itt, szent minden kis por
szeme. Harmat helyett vérrel s könnyel van tele. Vérből, könnyből
köd borong a hantokon. Szentség lesz itt minden honfifájdalom.
E hazában kapjuk a boldogság legnagyobb alkotó-erejét: a fájdal
makat, keserűséget, bántalmakat s utána itt érezzük kétszeresen
a megelégedést, az élni vágyást. Szent e haza ! Mert itt készítjük elő
lelkünket a túlvilági boldogságra. Hazánkat, ezt az édes jó anyát,
óh hű magyar szeresd, tiszteld, imádd ! Az irredentizmus hatása vonta
el hazánk egéről a múltban is a nehéz felhőket s ez érzésekből
sarjadt annyi nagy ember, mint Kossuth, Széchenyi, Petőfi, Rákóczi stb.
S fog kisarjadni újabb és újabb nemzedék, kik lerázzák a magyar
nép rabbilincsét, ha mi tanítók úgy akarjuk. S akarjuk, mert míg az
igazság, a jog ökölcsapással, taglóval dolgozik, addig erőt merítünk
az elnyomatásból. Vegyünk példát a múlt és jelenben kiemelkedő hon
fiaink viselkedéséből, akik hazánkat az ész, a munka, a verejték
drága alkotását elsöprő árból jól irányított csáklyáikkal, gyors mentő
csónakjukkal ide-oda úszkálva nagy erőfeszítéssel igyekeztek meg
menteni s vele eryben tépett hazánk reménykedő, bizakodó lelkeit is.
A lassan elvonuló ár szennyes hullámain héroszi erővel eveztek a
magyar tanítók s a tisztítás, mentés munkájában nem kis részük volt
és van nekünk, evangélikus tanítóknak is.
A most elmúlt jubileumi esztendő után ihlessen meg minket
a nagy Rákóczi lánglelke s hazafiúi fényessége ragyogjon be körü
löttünk minden zúgot s ha a zúgó vihar közt villám ostoroz, röppennek
felettünk, higyjük, hogy bűneinkért s e világ bűneiért Rákóczi nagy
lelke körülöttünk lebegve csapkodja, égeti tenger haragjában.
Ha néha messze elnézek. . .
Ha néha messze elnézek .. .
A Kárpát ormát látom.
Hegedő sebem felszakad,
Édesen, vágyva int felém,
Mert könnyben fürdik a magyar
Mint gyermekkori álom.
Felhőfoszlányos ég alatt.
Fel hát és előre, akiben
Él a szeretet és e hon,
Mert Isten szeme kardunkon
S buzgó imáinkon 1

Kiss Kálmán
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Életbevágó, időszerű szempont a tanításban,
különösen az ev. népiskolában.
Irta: Istenes József ev. lévitatanító.
Számtalanszor lehet hallani, különösen a mai válságos időkben
ezeket a szomorú, szívbemarkoló kijelentéseket: „Miért kell éppen
nekem annyit szenvednem ? Miért történik éppen velem ez ? Miért
vagyok éppen én olyan boldogtalan ? Hol itt az igazság ? Hol a
szeretet ? “
Valahányszor hallom ezeket, mindig szomorúság borítja el lelkemet. Mintha belelátnék ilyenkor az illető leikébe. Látnám benne
azt a nagy űrt, amelyből hiányzik a keresztyén, a boldog, sorsával
megelégedett emberrélevés feltétele, a szenvedés megértése.
Vájjon nem történt-e mulasztás ebben a tekintetben a család
és az iskola részéről ? Vagy talán nem sikerült annyira előkészíte
nünk a gyermeket erre, hogy elegendő megmaradt volna a való élet
szám ára ?
Ha magunkbaszállván gondolkodunk ezen és feleletet igyek
szünk adni, bizony hol az első, hol a második kérdésre szomorúan
„igen“-t kell mondanunk.
Ennek megértésétől függ sokszor az élet boldogsága és a
gyümölcsös evangéliumi hit. Már mennyi ember bukott el azért az
életben ? Hány „hinni akaró“ nem tudott azért az „0" nyomdokán
h alad n i!
Tantervűnk is megkívánja, hogy a gyermeket a gyakorlati
életre készítsük elő. A gyakorlati életben pedig sok bajjal, szenve
déssel találkozik az emberpalántából lett ember, azért erre is elő
kell készíteni a gyermeket.
Mivel ez annyira fontos, ezért a család és az iskola köteles
sége, hogy már a gyermekkorban előkészítsék a szenvedés megérté
sét, célját, jelentőségét. Vonatkozik ez különösen a mai nehéz, megpróbáltatási időkre !
Most az iskola ilynemű feladatáról szeretnék szólani 1
Első teendő, hogy mi nevelők először önvizsgálatot tartsunk,
vájjon mi mennyire vagyunk ezzel ! Azaz, hogy mi tisztában va
gyunk-e vele? Nagyon helyes volt D. Kapi Béla püspök úr Öméltó
ságának 1934-ben, Sopronban tartott konferencián tett kijelentése, hogy
az ev. tanítónak több dogmatikai tudásra van szüksége. Bizonyára
nem azt akarta ezzel mondani, hogy a gyermek előtt dogmatikázzunk,
hanem, hogy ezt a képességünket a most tárgyalandó és hasonló
célokra felhasználjuk. Jól előkészíti növendékeit erre a soproni ev.
tanítóképző intézet.
Hogyan értelmezzük a szenvedéseket ? Természetesen az ev.
keresztyén ezt is a Szentirás alapján értelmezi, Zsidóhoz írt lev.
12. 1—d3. stb . .. A bajt, szenvedést úgy állítsuk a gyermek elé,
hogy ezzel a jó Isten magához akar bennünket vonzani, meg akar
próbálni, edzeni. Továbbá, hogy ez a jó Istennek egy nevelő
eszköze, hogy szenvedés nélkül nincs semmi. Szenvedni mindenkinek
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kell, a legutolsó pórtól a királyig. Sohasem úgy értelmezzük, mint
büntetést. Ezzel a jó Istent csak szigorú bírónak ismernénk meg, nem
pedig szerető mennyei atyának, ki inkább szeret áldani, mint büntetni.
Most már hogyan történjék a szenvedés, annak céljának,
jelentőségének megértése már a népiskolában, anélkül, hogy elvegyük
a gyermek életkedvét a jövendő élettől ?
1.
Ne olyan elkeseredéssel feszegessük azt, amely a gyermek
életkedvét elveszi, hanem 2. nyugodtan, higgadtan beszélgessük meg
azt, értessük meg a szenvedéseket. Nem hiszem, hogy így elvennénk
a gyermek életkedvét.
Leginkább a tantárgyakkal kapcsolatban és alkalomszerűleg
végezhető ez. Ahogy az életben mindenütt ott van az öröm mellett
a baj, a szenvedés, úgy iskolánkban is, akármikor adódik alkalom,
mindig egy-két szóval térjünk ki a szenvedés megértésére.
Tantárgyakkal kapcsolatban a vallás, történet, beszéd- és'
értelemgyakorlat stb.-ben végezhető leginkább. A bibliai történetek
egész sorozata alkalmas pl. Jób, Dávid stb. Mikor vallási nagyjaink,
nemzetünk hőseinek életét tárgyaljuk, emeljük ki, hogy bizony azoknak
is sokat kellett szenvedniük, míg oda felemelkedhettek. Mikor pl.
arról beszélgetünk, hogy Iluska nagyon beteg, akkor ne feledkezzünk
meg arról, hogy talán édesapja iszákosságának akar ezzel a jó Isten
végetvetni. (Csak akkor, ha mesebeli az Iluska, mert a szülőknek
nem tetszene.) Felnőtteknek úgysem lehet ezt mindig mondani. Mikor
történelmünk egy-egy gyászosabb eseményét, vagy korszakát ismer
tetjük, akkor emlékezzünk meg arról, hogy talán még jobban magához
akart bennünket a jó Isten ezzel a szenvedéssel vonzani vagy meg
próbálni, megedzeni. Még többet is felsorolhatnék, de nem tartom
szükségesnek. Igyekezzünk tehát, amikor csak lehet, ezt az életbe
vágó, időszerű erkölcsi célt kidomborítani.
Ennek a célnak elérésében segítenek bennünket az erre
alkalmas képek is. Megfelelnek erre a célra az ilyen tárgyakat szem
léltető bibliai történetek képei; a népiskolai szemléltető fali képek
közül azok, amelyek történelmünk (IV. Béla és a tatárjárás stb.) ilyen
tárgyak ábrázolják, vagy más ilyen tárgyakat szemléltető képek. Eze
ket alkalomadtán megbeszéljük és az iskola falára akasztjuk, hogy
mindig a gyermek szemei előtt legyenek. Akármikor nézi majd ezeket,
mindig eszébe fog jutni, amit a képről mondottunk.
Végezzük ezeket különösen sokat a továbbképzőben is, mert
ott a gyermekek már többet is tudnak az életből, többet is mond
hatunk nekik. Itt emlékszem meg arról, hogy a tanítóképzőben is ki
kellene domborítani ezt a célt a tanításban. Ha pedig az iskolán
kívül találkozunk ilyen emberekkel, akkor is mindig legyünk készek
megfelelni.
Ezzel gondolhatom elérhetőnek ezt az életbevágó, időszerű
tanítási szempontot, különösen az ev. iskolában, hogy ezzel is be
bizonyítsuk „hitünk egyedüli zsinórmértéke a Szentírás“.
Iskolavizsgáló-bizottság ezt nem tudja minősíteni, de minő
síti az élet.
Ha ezt elérjük, akkor a gyermek Ízelítőt kapott a való élet
ből. Megismertettük az életnek egyik igen nehéz, de fontos akadá
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lyával és képessé tesszük arra, hogy azt legyőzze. Jó ez a csüggedés
ellen is. Meglátja, hogy bizony az életben mindennek van célja,
ahogy a német mondja, minden „warum“-nak meg van a „darum“-ja.
Végül, akkor talán sok ember életét menthetjük meg, sok embert
segítünk az „ 0 “ nyomdokán való járásra még csírájában. Tehát
akkor mi is lehetünk életmentők, ha nem is mentőcsónakkal a Dunán,
lehetünk hittérítők, ha nem is a legsötétebb Afrikában. Akkor nem
lesz majd tartalomnélküli a hívő szívében, ha énekli, imádkozza,
vagy prédikálni hallja az igét: Zsidókhoz írt levél 12. 11.: „Bármely
fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keserves
nek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azok
nak, akik általa gyakoroltatnak“.

Az új kisebbségi iskolatípus.
Évekkel ezelőtt, egy tanítógyűlés alkalmával vetettem fel a kér
dést : mi volna a mostaninál célszerűbb megoldás a kisebbségi is
kolák magyarosodása szempontjából anélkül, hogy a kisebbségek
nyelvhasználatát botorul megakadályoznék, vagy teljesen eltiltanék ?
Fejtegetéseim eredményéül megállapítottam, hogy csak a két típus
vezet eredményhez. 1. A jelen C. és B. típus egybeolvasztása révén
egy teljesen magyar tannyelvű iskola, melyben a kisebbség nyelvét,
mint tantárgyat tanítanák; 2. a mostani A. típus pedig ennek majd
nem ellentétje lenne, mert itt az összes tárgyak kisebbségi nyelven
taníttatnának, a magyar nyelv pedig, mint tantárgy szerepelne s a
felsőbb osztályokban a könnyebb anyag a magyar beszélgetés alap
jául szolgálna.
A Hivatalos Közlöny 1936. évi 7. száma most hozza az új ki
sebbségi iskolára vonatkozó 760/936. sz. V. k. m. rendeletet, mely
megszűnteti a régi három típust s helyébe egységes rendszer szerint
tanító kisebbségi iskolát léptet.
A zsinat tanügyi bizottsága is javasolja (37. §), hogy „az egy
ház elemi iskoláinak tanítási nyelvét az iskolafenntartó testület álla
pítja meg az országos törvények korlátái között, de úgy, hogy a nem
magyar anyanyelvű gyermekek a IV. évfolyam bevégeztével gondo
lataikat magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudják fejezni.
Ezek szerint, valóban kisebbségi tannyelvű iskola csak egyféle
lesz éspedig az eddigi A. típusú iskola, melyben azonban a magyar
nyelvi tudás, gyakorlási lehetőség, határozottan magasabb szinten fog
állani anélkül, hogy a kisebbség nyelvhasználata jogán bármi sére
lem esnék.
Merem hinni, hogy az eddigi B. típusú iskolák legnagyobb szá
zaléka, a C. típusúak pedig mind a magyar tanítási nyelvet fogják
kívánni, mely természetesen a kisebbség nyelvének, mint tantárgynak
tanítását nem zárja ki.
Olyan helyen, ahol eddig B. v. C. típusú iskola volt, ott a la
kosság zöme jól bírta a magyar nyelvet, ezt még a családban is
használta s legfeljebb a hivatali és irodalmi nyelvben volt némi ne

193

hézsége. Tudom, hogy a közéletben sokan szívesebben beszéltek
magyarul, mint kisebbségük nyelvén, mert határozottabb és találóbb
abban a szókincsük, mint saját anyanyelvükön. Az ilyen kisebbségek
magyar nyelvű újságot, folyóiratot, szaklapot és könyvet olvasnak,
mert önmagukon tapasztalják, hogy önképzésük és tudásuk fejlesz
téséhez ezen a nyelven olcsón és könnyen hozzájutnak, míg anya
nyelvi irodalmuk beszerzése nehéz és drága, azonkívül teljesen hi
ányzik abból a helyi vonatkozás és hasznosság. Nem félnek attól,
hogy elfelejtik édes és drága anyanyelvűket, mert hiszen megtanulják
azt írni, olvasni, használják otthon is, egyházi nevelésük is ezen a
nyelven történik. Legfeljebb gondolkozni kezdenek róla, hogy talán
baj lehet az anyanyelvűk körül, ha érdek-uszítók férkőznek köze
lükbe ; józan és higgadt gondolkozás után azonban önmaguk is rá
jönnek, hogy e tekintetben semmi veszély nem fenyegeti őket.
Ezen tényekre hivatkozva a kisebbségi iskolák tanítójának és
minden vezető emberének most már az a kötelessége, hogy a ma
gyar haza és az illető kisebbség érdekében is odahasson, hogy az
ilyen iskolákban a tanítás nyelve a magyar legyen.
Az eddigi A. típusú iskolák fenntartói és tanulói rövid néhány
év alatt is tapasztalni fogják, hogy a magyar nyelv behatóbb tanítá
sával anyanyelvi készségük mit sem szenved, de magyar tudásuk
szintje jóval magasabb lesz. Bízom benne, hogy idővel ezek az is
kolafenntartók maguk fogják kérni (az értelmesebbje most is kérné)
a teljesen magyar tanítást iskolájukban.
A mostani átmeneti idő utánra a V. k. m.-nek pedig ki kellene
adni kisebbségi iskolák részére egy külön órabeosztást és külön
tananyagtervezetet a hozzávaló utasítással, mert bizony nagy fele
lősség nyugszik a kisebbségi tanítón, mikor magának kell az általá
nos óratervből órákat beállítani a két nyelv intenzív taníthatásának
céljára! Ezen órahiányt a tananyag többi tárgyánál is megérzi a
kisebbségi iskola tanítója, amit aztán az iskolavizsgálatok során csak
ritkán, vagy egyáltalán észre nem vesznek. Éppen így észrevétlen
marad az a szellemi munkatöbblet, amit a kisebbségi iskola tanítója
végez, összehasonlítva a magyar tannyelvű (talán teljesen osztott)
iskola munkájával.
A most kiadott 760/1936. sz. rendelet 1. § 4. pontja szerint
„a IV—VI. o.-ban a számtani, természeti és gazdasági ismeretek
magyar nyelven ismétlendők és számon kérendők.“
A számtani ismeretek, amiket a tanuló az alsóbb osztályokból
hoz, azok számonkérése es bővítése a felsőbb osztályokban bizo
nyára nem okoz majd nagyobb nehézséget.
A természeti és gazdasági ismereteknél, melyek az alsó osztá
lyokban nyujtattak (kevés), különösen a természettani résznél, már
keményebb dió lesz az „ismétlés és számonkérés“ (új anyag!).
A földrajzi, történeti és állampolgári ismeretek ismétlése és
számonkérése anyanyelven könnyű lesz, ha magyarul a megértés
megtörtént! ! (Ez is új anyag.)
F e l! tehát kedves kartársaim az új mezőre megújult hittel, friss
munkakedvvel, ha még oly nehéz is az é le t! Engednünk, ernvednünk nekünk tanítóknak (főleg kisebbségieknek) nem lehet és nem
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szabad, mert mi vagyunk a nemzet kovásza s ha anyagiakban nem
is adhatunk, (mert nekünk sincs), lelkiekben : hitben, tudásban, er
kölcsben, becsületben és szeretetben tán mi adhatunk legtöbbet [
Hutflesz Endre.

A nemzeti kisebbségi iskolák tanítója.
A belügyminiszter úr a baranyamegyei főispán beiktatása alkal
mával nyilatkozott a nemzeti kisebbségi kérdésről. Véleménye szerint
e kérdést lapidárisan kell kezelni és nem szabad engedni, hogy
politikai kérdéssé váljék. Kulturális szempontból a legteljesebb jog és
szabadság engedélyeztetik a kisebbségeknek, a teljes egyenlőség elve
alapján kiélhetik kulturális és nemzetiségi igényeiket, csak amennyi
ben az állam érdekeit sértenék egyes megmozdulások, kell azokat
figyelemmel kísérni és kellő ellensúllyal kontrakarirozni.
Kétségtelenül megnyugtató kijelentés számunkra és ha hozzá
alkalmazkodnánk, valóban elmúlhatna minden fejfájásunk és nyugtanságunk ! Ámde a gyakorlati élet mást m utat: nemzeti kisebbsé
geink meglehetősen fel vannak izgatva, a legélénkebb reakcióvál
válaszolnak mindarra, amit egyházi és világi hatóságaink az egyház,
haza érdekében keresztül viendőnek tanácsolnak. Képtelenség pl. egy
németajkú gyülekezetben bevezetni az istentisztelet végén éneklendő
Hymnuszt. Ennek okát keresve, a hazug álszemérem azt a kifogást
hozza fel, hogy a nemzeti imádság oly szent, hogy annak közönsé
ges vasárnapokon való éneklése valóságos blaszfémia. Mégis erő
szakolt hasonló esetek következménye: kitérésekkel való fenyegetőzés,
az istentisztelet helyiségének feltűnő kerülése és nemlátogatása,
bosszú és ingerültség, igazságtalan támadások a lelkész és tanító
ellen stb. Ez az izgatott és ellenzékies hangulat valahonnan a sötét
ből, az elkeseredett lelkek mélyéről tör fel! Keresem az okait a gaz
dasági leromlás elkeserítő hangulatában, de nem találom meg csak
ebben a kielégítő feleletet. Ha csak ilyen okok működnének közre,
ezek közös nevezőre volnának hozhatók az általános nemzeti, sőt
internationális közhangulattal ! De az elkeseredésnek az okai másutt,
valahol az egyes lelkek mélyén gyülemlenek rakásra és csak embert
várnak, aki megszólaltassa azokat s rögtön kész a robbanásra a
puskaporos hangulat I Valahol működik ez a láthatatlan em ber!
Jézus példázatában a gazda szolgái csodálkozva kérdezik : „Honnan
van a konkoly?“ (Máté 13, 25. 27.) és nem kapnak határozott,
személyt megjelölő feleletet 1 A „Fekete kéz“ névtelen levélírói sem
szokták nevüket remekművük alatt jelezni 1 Nincs okunk arra, hogy
bárkit is gyanúba vegyünk népünk elkeseredett közhangulata miatt,
de a szakadásig feszült húrokat nem nagyon kell már hangolni,
hogy végleg elszakadjanak.
Egy elkeseredett szívű, vergődő lelkű és önmagával tehetetlen
nemzetiségi nép, gyötrődő önmagakeresése közepette él a mai kisebb
ségi iskolák tanítója, mint a nemzet martyrja. Kezében magasan
tartja a tudomány és ismeret fáklyáját, szemé könnyektől csillog,
ajkát összeszorítja és dolgozik 1 Dolgozik a „nemzet“-ért, annak nagy-
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ságáért, boldogabb és szebb jövendőjéért. Maga köré gyűjti kis nyá
ját, nem tesz különbséget bárányai között, mindegyiket egyformán
szereti, dédelgeti, ápolja és neveli 1 Oh, de mennyi lélekjelenlétre,
belső energiára, türelmes készségre, csalogató, édesgető szeretetre
van szüksége, amíg maga köré tudja gyűjteni, a maga számára meg
tudja hódítani és a sajátjának vallani azt a kis vadembert, akit a
szülői ház bizalmatlansága, mint valami sötét zsarnokhoz, vad ide
genhez és ijesztő rémhez küldi fel ! Hányszor kell a tanítónak kese
rűen rájönnie arra, hogy azokat a jó magvakat, amelyeket tanítványai
leikébe elhint, éppen az otthon, a családi ház kaparja ki durva kéz
zel és hajigálja a semmibe ! Milyen nehéz embert formálni és a lélek
mélyén lévő szépségeket a felszínre hozni, amikor ellentétes dimen
ziók teszik határozatlanná az önzetlen magvető palántanevelő mun
káját ! Ez az ellentétes irányvezetés az első és legfőbb oka annak,
hogy a kisebbségi iskolákban az elért munkaeredményben igen sok
szor fogyatékos munkaképet kapunk. Ez az oka annak is, hogy
különösen a fiatalabb munkaerők majdnem összeroppannak a fele
lősség súlya alatt, ha a munkájukba lelket akarnak belevinni vagy
korán elkedvetlenednek attól, hogy számottevőbb eredményt produ
kálnak ! Vájjon hogyan lehetne ezt az akadályt elhárítani az útból ?
Csak úgy, ha a felnőttekkel való lelki harmóniát sikerülne megterem
teni. Ennek pedig legfőbb akadálya a tanítóval, mint nemzetnevelő
vel szemben táplált, titkos forrásokból fakadó bizalmatlanság 1
A kisebbségi tanító számára azonban munkaminimum van meg
állapítva, melynek köteles keresztülvitelét több fórum van hivatva
ellenőrizni. Az első maga az egyház. Ez azt követeli, hogy suum
cuique a vallás, mint első tárgy az anyanyelv zengő szépségén rezdüljön meg a szemeit még alig kinyitott emberpalánta lelkében és
ne legyen csak biblia vagy kátétörténeti adathalmaz, mely a gyermeklélekben életrehivandó vallás, mint életformáló erő élettéválásának leg
főbb akadályává lehet. A vallástant mint életet, megfelelő élettel kell
illusztrálni, imádságos együttmunkálkodással alátámasztani! De hogyan
lehessen ezt keresztülvinni, mikor tanító és tanítvány között nincs
meg a kellő kontaktus a szülői házból magával hozott idegenszerű
érzés közbeékelődése miatt ? Az áthidalást megint csak a teljes
bizalom helyreállítása a tanító és szülő, iskola és szülői ház között,
hozhatná meg !
Vegyük figyelembe azt is, hogy egy elvont tárgy esetében, mint
a vallás, mit jelent az anyanyelv használata ? Az anyanyelv alatt
semmiesetre sem érthetjük a nemzeti kisebbségek esetenként használt
otthoni konyhanyelvét. Már pedig az otthon használt nyelv annyira
különbözik a tantervben kért anyanyelvtől, mint az ég a földtől!
A hitoktató tanító tehát elsősorban anyanyelvet köteles adni gyerme
kének, ill. az otthon használt nyelvet megfelelő, elfogadható nyelvvé
változtatni, hogy azok, akik hivatott felülvizsgálói az oktatásnak, meg
is értsék a gyermek egyébként értelmes feleleteit! Az anyanyelvnek
ez az elsajátíttatása pedig egy egész külön tantárgy igényével lép
fel a tanítóval szemben, mert itt a szó szoros értelmében vett szó
ismertetésről, szómagyarázatról van szó ! Ha a tanító nem értené
meg gyermekeinek otthoni nyelvét, egyenesen képtelen volna oktatást
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végezni! Mennyi időt és mennyi türelmet kér ez a kisebbségi iskolák
tanítójától!
A hivatalos iskolavizsgálónak azonban sokszor sem ideje, sem
alkalma nincs arra, hogy a kisebbségi tanítónak az anyanyelvtanítási
munkatöbbletét figyelembe vegye. Az elbírált eredmény hibapontjai
között pedig ez sokszor jelentős szerepet játszik 1 Nem veszi figyelembe
ezt a munkatöbbletet maga a tanterv és tanmenet sem. Ha valaki
tehát e téren becsületes munkát akar végezni, óralöbblettel kell
dolgoznia és valamiképpen bele kell illesztenie tanmenetébe az oda
hivatalosan bele nem illeszthető anyanyelvelsajátíttatási készség
munkaidejét. Ez a második és jelentős tényező, amely a nemzetiségi
tanító munkájának teljes elismerését teszi számunkra kötelezővé!
Az anyanyelvnek elsajátíttatása mellett újabb nehézséget okoz
a nemzet, az állam nyelvének az elsajátíttatása, különösen akkor,
amikor a fenntebb már vázolt titkos kezek, az amúgy is óriási nehéz
ségeket rejtő feladat elé még akadályokat is gördítenek ! A legfőbb
nemzeti érdeke hazánknak, hogy ne legyen ember e hazában, aki
nem beszélné az állam nyelvét s ennek jelentőségét a kisebbségek
nemzetiségi egyedei sem vonják kétségbe, sőt a túlontúl engedékeny
típusos iskolákat bevezetett kormány intézkedését egyenesen elég
telennek tartják az állam nyelvének elsajátítása céljaira és ennek
kiegészítésére (Legújabban megjelent rendelet szerint egységes típus
szerint történik a kisebbségi iskolákban az oktatás! Szerk.) vagy
továbbfejlesztésére a kisebbségi szülők gyermekeiket magyar szó
tanulására sokszor béresgyerek sorsra adják, de az iskola tanítójával
szemben már sokallják a kötelezővé tett államnyelvi minimum elsajá
títását is I Vannak esetek, amikor a gyermekeknek éppen szigorúan
meg van tiltva az iskolán kívül is gyakorolható és elsajátítható állam
nyelv ! Honnan van ez a merev ellenállás ? Ha már itt tartunk,
felfoghatjuk-e az egész ellenállást úgy, mint csupán kulturális kérdést ?
Vájjon csakugyan nincs ez ellenállás megett más, mint megvetése,
vagy lekicsinylése egy a kisebbség számára idegen nép nyelvének,
mint szükségtelen rossznak elsajátítása iránti iszonyodás ? Még ebben
az esetben is mély szánalmat és megvetést érdemel ez érzelem, de
nemcsak ezek az érzelmek motiválják ezt az ellenszenves hangulatot!
Az antipáthiának a mozgató idegei más idegdúcok központjából
indulnak k i! Ismételten is hangsúlyozzuk, nem vádaskodhatunk
senkire és semmire 1 De van itt egy olyan közszellem, amely bénítólag hat a kisebbségi tanerők nemzetépítő munkájára és ennek
levezetése egyházi és nemzeti érdekből egyáltalában kívánatos volna 1
Ez a harmadik nagy nehézség, amely a nemzetiségi tanító munka
teljesítményét befolyásolja és munkaeredményeit gyengíti!
Azt nem lehet kívánni senkitől, hogy két gyékényen áruljon !
Magyarnak magyar, másnak meg más ! Ez nem lehet elve a kisebbségi
tanítónak. Azok, akik a nemzet jövőjét vannak hívatva formálni és
életrehívni, azok nem lehetnek megalkuvók, de viszont a nemzet
érdekeinek védelmében vívott harcaik között felsőbb támogatást vár
nak és tiszta képet kérnek. Az államot sem érheti semmi gáncs, ha
saját jól felfogott érdekeinek nyílt hangoztatása mellett síkraszáll lét
érdeke elveiért! Trianon revízióját sem fogjuk elérni azzal, ha csak
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lopva, ünnepélyes alkalmakkor kérdezzük meg gyermekeinket: „Mit
akartok?“ — „Magyar Feltámadás“-t csak az a nemzetség fog akarni,
amelynek gyermekei vérébe ment át ennek a Feltámadásnak az akarása!
Ha a nemzeti kisebbségek tanítója csak kulturális kérdésképp
kezeli hazája eminens érdekeit képező nemzetnevelő munkáját,
akkor nem lesz magyar feltám adás! Ne hagyjuk égő, könnyező
szemekkel mélán állni nemzetünk eme napszámosát, a fáklyát tartó
nemzeti kisebbségi tanítót 1
Egyházaskozár.
Fuchs János,ev. lelkész.

Küzdelem a magyar nemzeti egységért.
Irta : Vértesi Zoltán ev. lelkész.
(Folytatás.)

Szinte hihetetlen, hogy ez egy jogállamban megtörténhetett. Igaz,
sajnos, akkor a nemzetiségeket valósággal dédelgették a magyarság
rovására.
Jelenleg a nagynémetek fejtenek ki erős propagandát. Ám te
gyék ezt és ápolják a hazaszeretetet országuk határain belül, de ne
gázoljanak bele más országok függetlenségébe és becsületébe. Erre
céloz Szontágh Jenő 1935 jún. 24-én a magyar képviselőházban az
elszakított részek magyarságának sorsáról és az itt élő kisebbségek
ügyéről elhangzott, mindenkit megdöbbentő interpellációjában, mely
ben többek közt azt mondja : „Nagyon boldogok lennénk, ha a tő
lünk elszakított magyarok tizedrészt annyi szabadsággal rendelkez
nének, mint amennyiben a régi Magyarország nemzeti kisebbségei
rendelkeztek. A jelenlegi német kisebbség kérdése nagyon kényes.
Mi mindent megteszünk ma is a kisebbségek jogainak épségben tar
tására. Sajnos, vannak jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy német
ajkú magyar polgárainkat az utolsó 10—15 évben, hacsak szórvá
nyosan is, bizonyos izgatottság fogta el. Ezt mesterségesen szították.“
Egyetemes gyámintézetünk egyik vezérembere mondta el ne
kem, hogy a múlt évben egy németországi lutheri világkonferencián
kénytelen volt egy magyarországi születésű, magyar theologiát is járt
— jelenleg megszállott területen működő — fiatalembernek a magyarok
elleni kirohanását megcáfolni, leszögezvén azt, hogy sehol a világon
nem élveztek és élveznek oly szabadságot a nemzetiségek, mint
Magyarországon. Pékár Gyula, Bonyhád képviselője, tudós, világlá
tott íróember, kijelentette, hogy : „Nem hitte volna, hogy Tolnában,
Baranyában ilyen szívós harcot kell vívnia a nemzetiségekkel 1“
Végtelen türelmünknek bizonysága, hogy egyik evang. egyházköz
ségben a lelkész az államsegélyes magyar felekezeti iskolát, sőt temp
lomot is átengedte a megalakult „Kulturbund“ gyűlésére s ünnepé
lyeinek, propaganda estélyeinek megtartására. Ennek dacára keresz
tyéni hálát alig-alig tapasztalunk. A „Szabadság“ c. lap múlt évjúl.
14.-iki számában Hely Ferenc „Végig Dunántúl németlakta vidékein“
c. cikkében e megdöbbentő sorokat írja : „Hatvan német községet
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jártam be s ezek közül egyet sem mernék teljesen magyar érzelmű
nek mondani.“
Ezeket tudva és látva, kérdem, nem döbben e meg lelkiisme
retünk ? Nem érezzük-e különösen mi, a cikkem elején említett jézusi
igazság alapján álló evang. papok és tanítók, e kérdésekkel kapcso
latban a rettenetesen komoly felelősségérzetet ? Hiszen éppen nekünk
evangélikusoknak még igen sok nem magyarajkú egyházunk van,
melyeknek hívei — amint a példa mutatja — magyaroknak csak
addig mondják és tartják magukat, míg a nemzetiségi agitátorok őket
meg nem környékezik. Saját lelkészüknek, tanítójuknak nem fogad
nak szót s inkább pángermán s pánszláv újságokat járatnak a haza
fias magyar sajtótermékek helyett. Nem eszmélünk-e rá arra, hogy
a magyar nemzet s ezzel együtt a magyar evang. egyház életéről
vagy haláláról van szó ? . . . Szinte hallom a közömbös, csüggeteg
ellenvetést: Mit tehetünk mi erről, ha a kormány s a törvényhozás
nem tud ezen segíteni ? ! . . . Dehát kérdem : a nyáj vezeti-e a pász
tort, vagy a pásztor a nyájat? Tudom, hogy a probléma nehéz, év
tizedek, sőt századok hanyagságát és bűnét nehéz egy csapásra jóvá
tenni, de halálos komolysággal végtére már meg kell kezdenünk a
nemzeti egység megteremtését.
A magyarosítás, illetve nemzeti egység megteremtésére legyen
szabad felsorolnom azon eszközöket, amelyeknek legtöbbjét 30 évi
lelkipásztori és iskolaszéki elnöki működésem alatt e tisztán német
és szerb ajkú délbaranyai határszéli községemben — Isten segítsé
gével — magam is sikerrel alkalmaztam :
1. Lassan, szinte észrevétlenül, de céltudatosan, lépésről-lépésre
haladtam és haladok a kitűzött cél felé.
2. Ezelőtt 30 évvel — amikor a Kultúrbundokról nem is volt
szó — már megalakítottam a belügyminiszter által jóváhagyva az
önművelődés és hazafias célt szolgáló „Polgári 01vasókör“-t, melynek
tagjai a helyi intelligencián kívül pár jobbmódú és értelmes földműves
és iparos. Ez az olvasókör, mely mai napig is fennáll, csupán magyar
beszédekkel, szavalatokkal s énekkel hazafias ünnepeket rendez
s márc. 15-én az ifjúsági ünnep alkalmával minden iskolás növen
déket felekezeti különbség nélkül egy-egy friss pereccel, illetve
naranccsal megajándékoz. (Az iskolások száma kb. 200.)
3. A legtöbb helyen csak papíron levő 1891-i 25.-ik t. c.-et reánk
nézve is kategorikus parancsnak tekintve, eleinte társadalmi úton, a
nyári hónapokban oki. óvónő vezetésével megszerveztem a nyári
ovodát (volt olyan év, hogy ovoda céljára csak egy régi istálló, pajta,
vagy diófától árnyékolt udvar állott rendelkezésünkre s az óvónőt
sorban a szülők élelmezték) majd leírhatatlan szívós küzdelemmel,
összegyűjtvén a szükséges összeget, felállíttattam a háborúban elesett
hősök emlékére, mint élő alkotást a gyönyörűszép áll. kisdedovót.
Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez tanítóink munkáját úgy a
magyarosítás, mint az általános műveltség, rend, fegyelem s higiénia
szempontjából mennyire megkönnyíti.
4. Miután észrevettem, hogy a nemzeti egység legfontosabb
eszköze a magyar egyházi ének, hogy mér az elemi iskolai ifjúság
magyarul is megtanulhassa a különben a némettel jobbára egyforma
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dallamú egyházi énekeinket, a reformáció 400 éves jubileumakor
1917-ben saját költségemen kiadtam párhuzamos német és magyar
szöveggel a „Kleines Liederbuch : Kis Enekeskönyv“-et s úgyszólván
önköltségi áron adtam, vagy sokszor ajándékképpen osztottam ki
a tanulóknak. Ez a 18 év óta úgy az anya, mint leánygyülekezeteimben,
sőt hazánk más iskoláiban is használt „Kis Énekeskönyv“ eredmé
nyezte azt, hogy németajkú elemi- és ismétlőiskolai tanulóink s most
már a felnőttek is, a német mellett magyar egyházi énekeket is tud
nak. Konfirmációkor az egész gyülekezet előtt a különben németajkú
konfirmandusok németül és magyarul is énekelnek s a magyar bib
liát is ismerik és olvassák. A konfirmációi tanításkor ugyanis a kon
firmációi füzetbe a Biblia könyveiből sorban, otthon általuk választott
rövid bibliai igéket kell naponként kiírniok, egyszer a német, másszor
a magyar Bibliából. A német és magyarnyelvű Biblia ott van minden
iskolaasztalon s a tanulók rendelkezésére áll.
5.
Lelkésszé választatásom után a negyedik évben a szószéken
kijelentettem, hogy törvényeink értelmében márc. 15-ike és aug. 20-ika
nemzeti ünnep, mely alkalommal ifjúsági magyarnyelvű istentisztele
tet tartok, melyre a felnőtteket is szívesen látjuk. Ezen istentisztele
tekre nemcsak az ifjúság, hanem az egész gyülekezet, sőt másvallásúak is meg szoktak jelenni.
Itt említem meg, hogy nálunk, Délbaranyában a magyar érzés
megvalósítása könnyebben megy, mert a mi német nyelvű községe
ink, hosszú három évig szerb megszállás alatt nyögtek s meggyőződ
hettek a régi lojális magyar s a türelmetlen idegen megszálló uralom
közti különbségről. A szerb megszállás alatti üldöztetés és szenvedés
után elemi erővel robbant ki a magyar érzés és szellem németajkú
híveimnél. A szerb megszálláskor a szerbek minden csekélység miatt
sok német legényre huszonötöt vertek és „svábszki“, „svábák“-nak
csúfolták ő k et; németajkú híveink ezóta utálják a „sváb“ szót s
büszkén mondják magukat magyarnak. A világháború előtt németajkú
híveink nemzeti zászlónkat nem sokra becsülték, nemzeti imánkat, a
Himnuszt sem igen ismerték és énekelték s íme a szerb megszállás
alóli felszabadulás után a „sváb“ gyermekek édesanyjuk által varrt
és megfestett (miután a mienket annakidején a szerbek a templomból
erőszakkal elvitték) piros-fehér-zöld nemzeti zászlót maguk tűzték ki
templomunk tornyára. Egyházmegyénk új német énekeskönyvének
végén közölt Himnuszt és Szózatot (milyen jó, hogy felvették ezeket
is a német énekeskönyvbe) minden hazafias istentiszteleten és ün
nepélyen látható örömmel és lelkesedéssel énekelik németajkú híve
ink. Felhasználjuk a magyar érzés ápolására az államfő születésés névnapját is. mely alkalommal szintén magyar istentiszteletet tar
tok, melyre a hatóságokat is meghívom. Az iskolára minden hazafias
ünnepen, a templomra márc. 15-én és aug. 20-án kitűzzük a nem
zeti zászlót, sőt igyekszünk odahatni, hogy a helybeli kereskedők és
jobbmódú földműveseink magánházaikra is tűzzenek ki zászlót. A
piros-fehér-zöld nemzeti zászlónak, ha annak jelentőségét okosan
megmagyarázzuk, óriási nemzetnevelő hatása van a lélekre. Ezelőtt
10 évvel községünkben letelepedő pár magyarajkú ev. és ref. vallású
hívő azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy legalább hónaponként
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egyszer rendes magyarnyelvű istentiszteletet is tartsak. Ez — gondol
tam magamban — rettentően kényes eset, mert ha ezt — mondjuk —
közgyűlésen én indítványozom, vagy elrendelem, többet ártok, mint
használok a magyarosítás ügyének. Azért azt mondottam nekik, men
jenek német kurátoraimhoz és őket kérjék fel közvetítőül s ők majd
jelentést tesznek nekem. Ők ezt meg is tették s a következő vasár
nap kurátoraim maguk kértek fel arra, hogy bár a ,magyarajkúak
kevesen vannak, de mégis, mivel ideadóznak és az Igét az ő nyel
vükön is hirdetni kell, legalább hónaponként egyszer magyar isten
tiszteletet is tartsak a templomban. Erre én azt feleltem, bár elég
nekem a német prédikációra készülnöm, de ha megígérik, hogy né
metajkú híveink is megjelennek a magyar istentiszteleten, úgy azt
szívesen megtartom. Erre kurátoraim azt válaszolták, hiszen a fiatal
ság magyar egyházi énekeket is tud s a felnőttek közül is majd min
denki be,szél magyarul, tehát ők is résztvesznek a magyar istentisz
teleten. így vezettük be símán a magyar istentiszteleteket, melyet
utólag közgyűlési jegyzőkönyvben határozatilag is kimondottunk.
Megjegyzem, hogy nagyon jól tudom azt, hogy németnyelvű gyüle
kezeteinkben működő lelkészek a németnyelvű istentiszteleteken kívül,
a magyarajkúak kívánságára, közgyűlési határozat nélkül is tarthatnak
magyarnyelvű istentiszteleteket, de én még itt is a fenti eljárást tar
tottam célravezetőbbnek. Miután a közeli szomszédban ev. paptár
sam nincs, sokszor a környékbeli ref. lelkészek végzik a magyar istiszteletet. A német istentisztelet után egy németajkú hívem sem
hagyja el a templomot, hanem illő buzgósággal résztvesz a magyar
istentiszteleten is. 1930-ban a m. kir. kultuszminiszter úr, folyamod
ványomra, 300 P rendkívüli segélyt adományozott magyar templomi
énekeskönyv beszerzésére. Ez összegből 74 drb dunántúli új magyar
énekeskönyvet vettünk, melyeket a gondnokok a magyar istentiszte
leteknél nagy előzékenységgel és büszkeséggel osztanak ki a híveknek.
(Folytatjuk.)

MEGJEGYZÉSEK
A dolgozatjavítás.
írta : Kiszely János ceglédi igazgató-tanító.
Valamennyien tudjuk, hogy csonka hazánkban nagyon sok
osztatlan és kevés osztott elemi népiskola van. A z is ismeretes min
denki előtt, hogy azon osztott iskolák száma meg éppen elenyészően ke
vés, ahova kiválogatott, intelligens szülők eszes, jóltáplált és jól öltöz
tetett gyermekei járnak. Szerencsés az a tanító, aki ilyen növendékek
között munkálkodhat, mert ideális helyzetét tekintve, a „Tanterv és
Utasításiban lefektetett minden követelménynek majdnem teljesen
megfelelhet. Mit szóljon azonban az a tanító, aki 2, 3, 4, 5, sőt 6
túlzsúfolt osztályban szegény, elhagyatott, nyomorgó, gyengetehetségű
gyermekek között szolgálja hivatását ? Mert a vidéki elemi iskolába
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mindenkit fel kell venni, nem lehet kiválogatni a növendékeket.
Igaz, hogy halvány különbséget tesz az „Utasítás“ osztott és
osztatlan iskola között, de még mindig túlsók az, amit követel. Most,
amikor a régi békeviszonyokhoz mérten a mai nehéz megélhetési
körülmények, mint nagy, gátló akadályok állnak a tanító eredmé
nyes munkája elé.
Vegyük ez alkalommal boncolókés alá az irkajavítás ügyét. Félre
ne értsen engem senki, hangoztatom a magam és több ezer tanító
társam nevében, hogy igenis szükséges volt és lesz az irkajavítás
mindenkor, de nem minden írásbeli munka kijavítása és nem alá
húzással.
Sietek kijelenteni, hogy hosszú tanítói pályámon mindig arra
törekedtem, hogy a helyesírásban is elérjem a kívánt mértéket, mert
jól tudom, hogy nagyon kevesen tudnak helyesen írni, nemcsak az
elemi iskolában, de még az érettségit tett egyének között is, azonban
a növendékek szellemi képességének különbözősége miatt egyöntetű
eredményt nem tudtam elérni. Megállapítottam, hogy amiképpen nem
lehet a rossz hallású gyermekből a legnagyobb erőfeszítés mellett
sem kifogástalan énekest nevelni, éppen úgy a helyesírást sem le
het megtanítani, csak sok gyakorlással fejleszteni. Születni kell arra,
mint más képességre. Hogy ez igazság, bizonyíthatom azzal, hogy
voltak kevesen olyan növendékeim, akik már a Il ik osztályban tud
tak hibátlanul írni. A z is tapasztalatom, hogy általánosságban azok
tudnak helyesen írni, akiknek kitűnő zenei hallásuk van, ezeknek
valószínűleg a fülében muzsikálhatnak a leírt szavak és mondatok.
Igazolhatom azzal is, ami mindnyájunk előtt közismert, hogy kiváló
írók között is akad olyan, aki munkáját átjavításra szakképzett
egyénnek adja át.
Régebben is volt irkajavítás, de nem annyi, mint a legújabb
„Utasítás“ kívánalmai szerint. Nagyon jól emlékszem, nekem is volt
kitűnő tanítóm, nem is egy és javította az irkákat (nem aláhúzással),
csak a fogalmazást és nyelvtani dolgozatokat, de másolást, szépírást,
szótagolást, tollbamondást, azt csak óravégén megnézte és vagy di
csért, vagy büntetett érte.
A túltengő irkajavítást jó tanítóim mindig céltalan dolognak
minősítették, pedig elismerten, korukat megelőző, kiváló pedagógusok
voltak. Növendékeik kitűnő eredményt értek el a helyesírásban. A zok
nem írtak a harctérről sem macskakaparásokat, hanem jól megfo
galmazott leveleket, mert az ő iskolájukban régente is ez volt a fő
dolog : helyesírás, fogalmazás. De nem osztályonként 4 fajta irkának
csak aláhúzással való javítása, mert ők tudták, hogy elemi iskolában
nem kívánhatnak annyit, mint a gimnáziumban és polgári iskolában.
Miben állt az ő módszerük ? Nagyon sokat írattak egyenként
a nagytáblára, amikor a többi tanuló ezzel egyidejűleg a füzetjébe
írt és az ejtett hibákat ott rögtön, közös megbeszélés alapján kija
vították, vagy el sem követték, amikor feleslegessé vált a sok időtrabló irkajavítás.
Hozzájok hasonló, jeles pedagógusok szintén így cselekedtek
és a kiváló eredmény sehol sem maradt el.
A legújabb „Utasítás“ megjelenéséig — talán az osztott isko-
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Iákat kivéve — csak fogalmazást és nyelvtandolgozatot javítottunk,
most pedig ehhez jön a szépírás, másolás, tollbamondás javítása
is. Ezek pedig olyan természetű munkák, hogy ha megvan a kellő
felügyelet, ezekben a gyermekek alig ejtenek hibát, mégis összeszedni,
átnézni, javítani, kiosztani, időtrabló, felesleges, eredménytelen dolog.
De igenis nagy fontossága van a nyelvtani dolgozatok és fo
galmazás javításának, melynek hasznát már korábban is felismerték
jeles pedagógusaink, tehát ez nem újítás nekünk. Ami pedig újítás,
csak a munkát szaporítja, de nem célravezető.
Osztályonként tehát most (fogalmazást kétszer kell javítani, ere
detit és tisztázatot) 4 fajta irkát kell javítanunk. Osztott iskolában,
egy osztályban 40 növendéket véve alapul, ez a tanítónak heti 160
irkajavítást jelent. Ahol pedig 4—-5 osztályt vezet a tanító 60—80— 100
gyermekkel, tessék kiszámítani, mennyi irkát kell átnéznie. Én csak
azt tudom panaszkodó tanítóktól, hogy kas-számra hordják haza a
javítani való irkát. Voltam egy kedves tanítócsaládban, ahol a ta
nítónő-édesanyát a férj és gyermekek irkanéni-nek hívják, mert bő
röndben hordja haza az irkákat.
A z „Utasítás“ szerint a lll-ik osztálytól fölfelé a hibásan leírt
szavakat, vagy mondatokat csak aláhúzással szabad megjelölni. Ez
nagyon jó lehet a kiválogatott, kevés gyermek között, osztott isko
lában, de nem mondok új dolgot és nem árulok el titkot, amikor
megtörtént eseteket említek fel, hogy a polgári iskola IV-ik osztályá
ban, vagy a gimnázium, tanítóképző felsőbb osztályaiban sem tudja
minden növendék az aláhúzott hibát kijavítani, a tanárok pedig nem
győzvén a javításokat, kitűnő magyar nyelvérzékkel megáldott nö
vendékeiket hívják segítségül a javításoknál. Ez azt bizonyítja, hogy
elemiben nem volna szabad aláhúzással javítani. (A z „Utasítás“ nem
ragaszkodik ehhez szigorúan. A dolgozatok közös megbeszélése és
javítása után maradt hibákat kell aláhúzni! Szerk.)
De lássuk, mi a helyzet az osztatlan iskolában a javított irkák
kiosztásakor ? A z irkakiosztással és beszedéssel több, kevesebb idő
eltelik. A gyermekek kezökbe veszik, fellapozzák, a tollszár is elő
kerül, kezdődik a javítás. Ez, természetes dolog, csak csendes fog
lalkozásképpen történik, mert osztatlan iskolában vagyunk és erre
külön óra nincs. A javítás megindult, a tanító kezdi a tanítást a többi
csendes foglalkozás kiosztása után az egyik osztállyal. Alig mond
hat azonban egy-két mondatot, egyik helyről kérdőszó, másik hely
ről síróhang akasztja meg, egy sereg gyerek az irkával ki is jön a
tanítóhoz kérdezni: ez a szó, meg amaz a szó miért van aláhúzva,
nem tudja kijavítani. Erre a tanító abbahagyja a főfoglalkozását, a
gyermekek segítségére siet, azok mennek boldogan a helyökre, ki
tudják már a hibát javítani. Most jön az újabb csapat, látva a má
sik boldogulását. A z idő persze múlik, a magára hagyott osztály
beszélget, rendetlenkedik, a többi csendesen foglalkozó is kér taná
csot imitt-amott, zűrzavar és nyugtalanság az egész iskolában. De
ha itt már vége volna ennek az állapotnak! Újabb kép. Most jön
nek azok, akik már az aláhúzott szavakat kijavították. A z egyik
boldogan mutatja, hogy az aláhúzott „kirój“ szót kijavította. Meg
nézem. így van javítva: „kirájj“. A másik az „Ipoj“ szót javítja így:
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ipoly. „Megete“ szó így javítódik: meggete, „éjei“ javítva „éjell“,
„volttam“ javítva: „volltam“. Folytathatnám még az eseteket, de
sem terem, sem időm hozzá. Bizony állítom, hogy jobb lett volna
az aláhúzás helyett helyesen fölébe írni, legalább bevésődött volna
az agyába, hogy a szót miképpen kell helyesen írni.
De van még egy csapat, a gyengetehetségűeké, amelyik nem
jelentkezik, ki sem jön, hanem ír, javít szüntelen, de azt a badarsá
got már semmiképpen kijavítani nem lehet. Ilyen esetben mit tehet
a tanító ? Helyette le nem írhatja, át kell húznia az egészet. És most
kérdezem : Vittük-e a gyermeket előbbre ilyen módszerrel ? Bizony
nem, még ártottunk is neki. A tehetséges, tanulni vágyó gyermeket
pedig tétlenségre kárhoztattuk. Ez pedig azért történik, mert nem vá
logatott gyermekekkel állunk szemben, hanem mindenféle képességű
tankötelessel, akik között egyforma elvekkel nem lehet boldogulni.
Mikor én ezeket a tarthatatlan állapotokat illetékes helyen el
mondattam, válaszul azt a tanácsot kaptam, hogy 6, 7 óra írásbeli
munkáját várjam össze és egyszerre javíttassam az iskolában. (Nálam
több dolgozat összevárását és együttes kijavítását helytelenítették. Hol itt
az egység? Szerk.) Megvallom, meghökkentem, mikor ezt atanácsot hírül
adták nekem, mert rögtön láttam, hogy ez még osztott iskolában, váloga
tott, kevés tanuló között is nehezen volna megoldható; osztatlan, túlzsú
folt iskolában pedig egyszerűen keresztülvihetetlen. Először azért, mert
rengeteg a dolgozatok száma, másodszor azért, mert nem egyformák
a dolgozatok és egy tanító a tanácsadást nem győzné, mert nem
volna ehhez elég ideje.
De ami legfőképpen elkeseríti a lelkiismeretes tanítót, az, hogy
a kellő útbaigazítás, tanácsadás után is, az aláhúzott hibákat úgy
javítja ki a gyermek, hogy több a hiba a javított munkában, mint
az eredetiben volt. Ezt most újra javítani, felér egy dolgozat átné
zésével.
A z idő elmúlt, az eredmény az ilyen óra után alig több a
semminél.
Több út vezet Rómába. A z „Utasítás“ megjelenéséig is sok
helyesen iró ember került ki az elemi iskolából, pedig nem javítot
tak a tanítóik annyit, de javított mindenki a szükséghez és körül
ményhez képest annyit, hogy eredményt tudott felmutatni. Kár volt
az „Utasítás"-nak megkötni a tanítót és §-ok közé állítani. Hát ak
kor hol domborodik ki, hol mutatkozik meg a tanító egyénisége és
különleges módszere ?
Sok újabb terhet rakott az „Utasítás“ a tanítók vállára, de nyo
matékosan hangsúlyozom, minden félreértés elkerülése végett, hogy
az irkajavít ásnál nem a munka fáj, hanem a céltalanul és ered
ménytelenül elpazarolt idő.
A megjelent „Utasítás“-nak idevágó rendelkezése a papiroson
szép ígéretekkel kecsegtet, de a gyakorlati életben, mint ahogyan a
tanítók ezrei megállapították, nem válik be.
Kérem azért a magam és sok tanitótársam nevében, hogy a
tanügy érdekében azok, akik az „Utasítás“-t megtervezték, vigyék
keresztül annak a megváltoztatását is. Nagynevű Kultuszminiszterünk
ezt a kívánságunkat bizonyára megértéssel fogadja és honorálja is.
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A kisebbségi iskolák nehézségei.
írta : Grieszhaber Endre Henrik.
A háború után mérhetetlen sok értéket sirattunk. Mélységes
fájdalmunkban, nagy megalázottságunkban egyedüli, bár sovány
vigaszunk lehetett az, hogy a szűkre szabott határokon belül meg
szűnt a nemzetiségi kérdés ezerféle baja. Az állandó fekély a magyar
nemzet testéről áttolódott a határokon túlra, oda, ahova a különféle
nemzetiségeink csatoltattak. Sovány vigaszunknak azonban ismét
keserű ízt adott, hogy ezen nemzetiségeink között voltak magyar
véreink is, akik ezzel saját ezeréves hónukban idegen nemzetiséggé
lettek. Kisebbséggé!
A nemzetiségi kérdést így valahogyan elintézte volna a világ
háború szomorú fináléja, de nyomban helyébe lépett az u. n. kisebb
ségi kérdés, mint új kifejezés a magyar nemzet szótárában és vele
egyetemben sok újabb gond és teher a határokon belül, Csonka
honban maradt kisebbséggel és a határokon túl ama magyar véreink
kel, akiket a kegyetlen és igazságtalan békediktátum idegen já
romba hajtott.
Magyar kormányaink a kisebbségi kérdést az első perctől kezdve
bölcs mérsékléssel, szeretetteljes megértéssel és atyai nemes jóindu
lattal kezelték. A magyar nemzet végtelen lojalitása, őszinte testvéri
együttérzése nyilvánul meg a kiadott rendelkezésekben. Alaptermé
szete a magyar nemzetnek, hogy vérségi testvérnek tekintette az
itt élő különféle kisebbségeket, németet, tótot, horvátot, szerbet,
románt stb. egyformán és Árpád óta nem volt arra példa, hogy egy
szer is bántotta volna itt valaki a más nemzetiséghez, kisebbség
hez tartozók anyanyelvét.
Hangosan világgá kiálthatjuk tehát, ha valamikor őseink csak fele
annyi erőszakkal, körmönfontsággal láttak volna hozzá a magyarosítás
hoz, mint amilyen vérlázító kegyetlenséggel és barbarizmussal most ma
gyar testvéreinket át akarják formálni nemcsak érzelmileg, hanem
nyelvileg is, akkor itt már évszázadok óta nem volna semmiféle
kisebbség ! Akkor itt nem talált volna a világháború németet, románt,
tótot, szerbet. Akkor a magyar nemzet ezt a sokféle heterogén ele
met már régen egy egységes, homogén testbe olvasztotta volna!
És ha ma, ezer esztendő után még mindig vannak itt kisebbségek,
teljes épségében az ő eddigi nyelvűknek, régi szokásaiknak, régi vise
letűknek stb. ez éppen a legfényesebb bizonyítéka a magyar nem
zet végtelen türelmének, megértésének, őszinte testvéri szeretetének
és nemes méltóságának, mellyel a különféle kisebbségeket ezer esz
tendőn át egyformán a kebelén melengette 1
Amikor pedig a magyar királyi kormány a háború után három
típust állított fel és szabad választást biztosított a népiskolai tan
nyelvet illetőleg, ismételten bizonyítékát adta annak, hogy teljes mér
tékben tiszteletben tartja minden kisebbségnek az anyanyelvét,
alkalmat ád annak ápolására, de ugyanakkor lehetőséget akar adni
arra is, hogy a magyar nyelvet is elsajátíthassa, melyre a maga érde
kében feltétlenül szüksége leend.
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Ugyanezt a lojalitást teljes joggal reméltük a kívül rekedt ma
gyar testvéreink számára is, mégpedig annál inkább, mert hiszen
Genfben, állítólag nagyon lelkiismeretesen és szigorúan őrködnek
afölött, hogy a kisebbségek szerződésbiztosította jogai semmiféle for
mában csorbát ne szenvedjenek. Sőt 1 Ezt az ellenőrzést nem egy
szer tapasztalhattuk is Magyarországon, amikor hatósági segédlet
mellett megjelentek az idegen érdeklődők a kisebbségi iskolákban.
Megdöbbenéssel látjuk azonban, hogy itt is a jog és köteles
ség csak egyoldalú. Nekünk a kisebbségekkel szemben csak kutya
kötelességeink vannak, ezzel szemben pedig szomszédainknak csak
jogaik ! Amit tőlünk szigorúan megkövetelnek, ugyanezt a jogot nem
biztosítják a mi magyar véreink számára sem Szerbiában, sem
Szlovákiában, avagy Romániában. És akkor, amikor megszüntetik
ezek a jó szomszédok a magyar iskolákat, letépik a magyar felira
tokat, eltiltják az utcákon, sőt a tulajdon otthonban a magyar nyel
vet, a magyar szót, ugyanakkor hangos torokkal kiáltják tele Genfet,
ha mi magyarok, a kisebbségi nyelvnek a teljes tiszteletben tartása
mellett a magyar nyelvet is kultiválni merészeljük!
Az így szerzett szomorú tapasztalatok kell, hogy bennünket,
magyarokat is más elhatározásra bírjanak.
Arról természetesen szó sem lehet, hogy mi is ugyanazokhoz
az aljas eszközökhöz, keresztyén emberhez legkevésbbé méltó mód
szerhez folyamodjunk, amelyekkel magyar testvéreinket ott künn
fojtogatják, megsemmisítik, avagy teljesen átformálják. Ez a drasz
tikus eljárás nem volna méltó a magyar nemzet múltjához, nem
felelne meg a magyar nemzet jellemének, mentalitásának ! De nincs
is szükség nálunk, hogy a velünk sorsközösségben élő, idegen nyelvű
honfitársainkkal szemben így eljárjunk.
Ma már az itt élő kisebbségek nagy többsége és józanabbik
része rájött arra, hogy a magyar nyelvre szüksége van, ha ebben a
honban meg akar élni. Nagymagyarországon bármerre ment, könynyen találkozhatott a maga nyelvrokonaival, akikkel közelebbi közös
ségben élhetett. Ma a szűkreszabott határokon belül csak a ma
gyarral találkozik. Tudja, hogy az életnek sokféle nehézségei, küz
delmei közepette csak úgy tudja magát fenntartani, ha megérti e hon
szép nyelvét. Ereznie kell, hogy a megélhetés, a fokozatos fejlődés,
gyarapodás előfeltétele ma a magyar nyelvtudás. Rá kellett jönnie
minden kisebbségnek arra, hogy azok a megfizetett ágensek, akik az
édesanya, a magyar haza ellen izgatták, tulajdonképpen az ő léte
ellen törnek, megsemmisítéssel fenyegetik, anyagilag, erkölcsileg
tönkre teszik.
A magyar államélet érdeke az, hogy e hazában mindenki ma
gyarul is beszéljen. A nyelv egy olyan közös kapocs, mely szétválaszthatatlanul tartja össze azokat, akik e honban egymással
sorsközösségben élnek. Nagyon sok érvet tudnánk felsorakoztatni,
melyek mind azt bizonyítják, hogy csak az a nemzet állja meg a mai
szörnyű világversenyben a helyét, melyet minél több közös kötelék fűz
össze. Ezen kötelékek között a legelső és legerősebb a nemzeti nyelv.
A magyar államhatalomnak szinte kötelessége tehát, hogy lehe
tővé tegye a hazában élő idegen nyelvű honpolgárai számára, hogy
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a haza nyelvét alkalmas módon és időben elsajátíthassa olyan mér
tékben, amilyenre szüksége van ahhoz, hogy a mindennapi életben
magát honfitársaival megértesse, mindenféle ügyét zavartalanul, érdeke
szerint intézhesse.
Ezt átérezve, hozta meg nagynevű kultuszminiszterünk ama
legújabb rendelkezését, mely szerint az eddigi három típus helyébe
egy egységes tanítási típust állapít meg minden kisebbségi iskola
számára.
Ennek a lényege az, hogy a magyar nyelvi és nemzetismereti
tárgyak (magyar beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, olvasmány
tárgyalás, írás, fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázatok, föld
rajz, történelem, polgári jogok és kötelességek, ének), valamint a
testnevelés oktatása magyar nyelven történik. Az anyanyelvi és
szülőföldismereti tantárgyak (anyanyelvi beszéd- és értelemgyakorlat
és ennek keretében a szülőföld ismerete, olvasás, írás, fogalmazás,
helyesírás és nyelvi magyarázatok, ének), valamint a számtani, ter
mészeti, gazdasági ismeretek (számolás, mérés, természetrajz, termé
szettan, vegytan, gazdaságtan, háztartástan, egészségtan, rajz és kézi
munka) oktatása pedig az anyanyelven történik.
Egy igen fontos csattanója ennek a rendelkezésnek még az,
hogy az anyanyelven tanított tárgyak a népiskola három felső osz
tályában magyarul, a magyarul tanított tárgyak pedig az anyanyelven
ismétlendők és számonkérendők.
A régi, vagyis 110.478/1923. Vili. V. K. M. rendelet tehát így hatá
lyát veszti és az előbb említett rendelkezéseket tartalmazó 11.000/935.
M. E. szám alatt kelt rendelet az 1938—1939,-i tanév megkezdéséig
fokozatosan keresztülviendő.
Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban egyet mást el kell monda
nunk, hogy az érdekelt kisebbségi iskolák sokféle nehézségeire rá
mutassunk, a különféle akadályokat elhárítsuk és munkánkat ezáltal
elviselhetővé, tökéletesebbé és minél eredményesebbé tegyük.
Meg kell jegyeznem azt, hogy amennyiben engem megkérdez
tek volna a rendelet kiadása előtt, én a magyarul és az anyanyel
ven tanítandó tárgyakat nem így csoportosítottam volna. Ne felejt
sük, hogy általában véve osztatlan, avagy részben osztott, amúgy
is kedvezőtlen feltételek mellett működő iskolákra vonatkozik e ren
delkezés. Bármennyire tökéletes az adott viszonyokhoz és eredmé
nyes a magyar tanító lelkiismeretességéhez képest az ilyen iskolák
munkája, az első évtizedekben növendékeink nem fognak annyira
megtanulni magyarul, hogy szívökben a magyar nyelven előadott
tantárgyak keretében ugyanazt az érzelmi hatást elérjük, mintha ezt
az anyagot az anyanyelven adtuk volna elő.
Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi, kisebbségi iskolákban
működő tanítók csekély kivétellel, a magyar nemzeti és hazafias ér
zésnek olyan épületén dolgozunk, melyet a különféle vándorlegé
nyek és hazátlan bitangok évtizedek óta tervszerűen alápincéztek és
aláaknáztak. A mi legfontosabb teendőnk tehát az, hogy egy olyan
új generációt neveljünk, melyet az ilyen megfizetett ágensek meg
nem fertőzhetnek, sőt azon kell lennünk, hogy ezen a generáción
keresztül a helyes nemzeti érzés felkeltésével és állandó ápolásával
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immunissá tegyük a szülői házat, az egész községet és annak kör
nyékét is a pángermánizmussal, pánszlávizmussal szemben. Ehhez
tervszerű munka, lelkiismeretes hűség, kitartás és helyes módszer kell.
Tagadhatatlan tény, hogy a népiskola minden tantárgya alkal
mas lehet arra, hogy a gyermekek szívében hazafias érzést keltsünk
és ezt a nemes érzést állandóan ápoljuk és fenntartsuk, fejlesszük.
Mindenekfelett azonban erre a magyar történelem alkalmas, mint
amely tantárgy hű képmása, hű szemléltetője ezeresztendős törté
nelmi múltúnknak, mérhetetlen sok szenvedésünknek, önfeláldozó, ön
zetlen hűségünknek és általában ama heroikus munkának, mellyel
hazafias őseink és önfeláldozó hőseink mindenüket, életüket is fel
áldozták azért, hogy ezt a drága magyar hont megteremtsék és az
idők minden zordsága és kérlelhetetlen kegyetlenségei közepette is
számunkra megtartsák.
A magyar nemzet történelme egy kimeríthetetlen tárháza ama
anyagnak, mellyel a kisebbségek lelkében is a hazafias érzést és
nemzeti öntudatot ébreszthetjük, ápolhatjuk és állandóan fejleszthet
jük. Ezt azonban csak akkor tudjuk százszázalék erejéig kiaknázni,
ha a gyermeknek közvetlenül a szívéhez férkőzhetünk. Vannak tör
ténelmi témák, melyekkel a gyermekek szemébe könnyet csalhatunk,
lelkesedést szíthatunk, szent önfeláldozást és bosszút kelthetünk, ha
a gyermekek anyanyelvén adjuk elő és tárgyaljuk le mondanivalón
kat. Ugyanezt a frenetikus hatást nem fogjuk elérni magyar nyelven,
még ha Demosthenes ékesszólásával szólunk is a gyermekekhez.
Az eddig szerzett tapasztalataim alapján én tehát a magyar
történelem tanítását inkább az anyanyelvi csoportba helyeztem volna.
Tettem volna ezt azért is, mert ennek a tantárgynak a szókincse, kife
jezési anyaga nem olyan gyakorlati a mindennapi nyelvhasználat
ban. A történelem keretében használatos szavak és kifejezések a
falusi ember (én mindig csak ezekre gondolok az eddig elmondot
takban) beszédjében csak ritkán fordulnak elő.
Ellenben kivettem volna az egy természetrajzot az anyanyelven
tanítandó tantárgyak csoportjából és azt magyarul tanítottam volna.
Mégpedig egyrészt azért, mert ennek az anyaga állandóan, még a
legkisebb részleteiben is szemléltethető, tehát könnyen rögzíthető a
kifejezés, az anyag, a tárgy szemlélete alapján, másrészt és főleg
pedig azért, mert a természetrajz keretében előforduló kifejezésekkel,
szavakkal állandóan dolga lesz a mindennapi beszélgetés során.
Miről beszél a földmíves ember? A földjéről, a háziállatairól és az
ezekkel kapcsolatos dolgokról.
Az elmondottak alapján merem állítani, hogy a történelem ke
retében olyan gyakran előforduló szavak és kifejezések a gyermek
számára a mindennapi életben való beszélgetésre holt tőkét jelente
nek, mert ezekkel nem fog gyakran, talán seholsem találkozni.
Viszont a természetrajz keretében minden egyes megtanult magyar
szó, egy megmaradó értéket jelent, melyet nemcsak meg fog ezért
tartani, hanem még fokozatosan fejleszteni is azoknak a tárgyak
nak a keretében, melyek a természetrajzzal közel rokonok és így
könnyen érthetők.
Igaz, hogy ezen a bajon a vonatkozó rendelkezés segíteni óhajt
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azzal, hogy megkívánja a magyarul tanultaknak az anyanyelven, az
anyanyelven tanultaknak a magyar nyelven való ismétlését. Ez
viszont engem a legnagyobb aggodalommal tölt el két okból. Először
is kétségbe vonom, hogy ezt az eredményt mi a legnagyobb erőfe
szítéssel meg tudjuk közelíteni az előbb említett osztatlan és részben
osztott iskolákban. Istenembereknek kellene lennünk ahhoz, hogy mi
két nyelven is el tudjuk végezni azt, amit az osztatlan és részben osz
tott iskola egy nyelven sem tud elvégezni úgy, ahogyan azt szeretné
és ahogyan azt a tanterv szelleme tényleg elvárná.
A másik aggodalmam ebből folyik, nevezetesen, hogy az iskola
felügyelet talán úgy magyarázza a rendeletet, hogy immáron a fel
sőbb osztályokban a népiskola anyaga egyformán kell, hogy menjen
mindkét nyelven és így tulajdonképpen az anyanyelv egyáltalában
nem érdekli még azon anyagból sem, melyet az anyanyelven is kell
tanítani. Sőt főleg az anyanyelven.
Mindezek ellenére nem szabad elfelejtenünk a rendelkezésnek
magasztos, ideális, szinte ma még utópikusnak látszó végcélját: egy
olyan új generáció megszervezését, melyet lassan, de fokoza
tosan és biztosan meg kell hódítanunk a magyar nyelvnek, a magyar
nemzeti közösségnek szeretettel, megértéssel, rokonszenvvel. Ezt
máról-holnapra nem tudjuk megcsinálni. Ehhez idő kell. Nem tudjuk
pótolni a múltak évszázados mulasztásait egy évtized munkájával.
Magyarosításunk azonban olyan legyen, mint a nap érlelő melege,
mely ellenállhatatlanul áthat mindeneket és idővel meghozza a maga
áldott gyümölcsét.

Időt!
Gyakorlatra készült a pótszázad. A szolgálatvezető kiad egy
ládában tárolatlan töltényt.
X. Úrvezető 1
Parancs !
Jöjjön ide ! Ossza ki egyformán ezt a töltényt! Azonnal jövök.
Igenis Őrmester úr !
Megáll az őrvezető, — gondolkozik. Beszél úgy félig önmagának.
82 ember. Itt van egy halom töltény. Ezt meg kell számolni.
Meg is számolja darabonkint, összesen 1653 töltényt talál.
No ez megvan. Hanem most, — most. Ezt egyformán, gyorsan
ki kell osztani.
Kis töprengés, izzadás után megnevez két markos legényt a
balszárnyról, akik felkapva a ládát, viszik mellette, ő meg — életre
valóbb megoldás hiányában — egyenkint osztja a töltényt.
Megjön az őrmester.
Mit tesz maga emberforma ?
Őrmester úr alázatosan jelentem, osztom ki a töltényt.
Hogy ?
Igazságosan ! Őrmester úrnak alázatosan jelentem !
De hogy ?
Egyenkint, mert igy mindenki egyformán kap belőle.
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Óh maga, — maga szerencsétlen !
Igenis Őrmester ú r !
Hát persze, hogy szerencsétlen !
Igenis !
Hát így kell ezt csinálni ? Hiszen egy hétig sem jut a végére.
Igenis nem, alázatosan jelentem !
Reszket, vörösödik, izzad a szegény ártatlan ember.
Hát nem járt maga iskolába ?
Igenis jártam 1
Nahát akkor ! Eddig meg is ehette volna ezt a marék töltényt!
Igenis meg !
Nem úgy értem 1 Maga tökfilkó ! Hanem úgy, hogy eddig ki
számíthatta volna papíroson pontosan, hogy egy embernek mennyi
jut. Ennyi töltény van, ennyi a létszám, akkor egy embernek jut ennyi.
Őrmester úr alázatosan jelentem, én azt nem tudom.
Most mondta, hogy járt iskolába !
Jártam Őrmester úr, de az régen volt.
Régen ? Hiszen még bajusza sincs tisztességes. No hány éve,
hogy kikerült az iskolából ?
Hat, jelentem alássan !
Hat? Na barátom, az tényleg régen volt. Csuda, hogy nem
felejtette el, mennyi kétszerkettő.
Azt nem felejtettem el, mert mindennap csináltuk.
Hát amazt nem ?
. Nem, csak ritkán került rá a sor.
Na ne töltsük az időt. Adja ide, megcsinálom én.
Gyorsan papirosra teszi: 1653:82 = 20 és marad 13.
Látja maga okos, már készen is van. Egy embernek jut 20 és
még marad 13.
*
Sokszor elgondolkozom ezen és hasonló eseteken. Kérdem, ki
a hibás? a tanító? az őrvezető? Talán az idő, mely elválasztja
most az iskolától ? Ki a hibás ? Ki, vagy mi az oka ? A tanítóról
nem mondok véleményt, mert azt mondhatná valaki, hogy haza
beszélek. Vagy mégis mondjam ? Jó, kimondom ! Nem hibás a tanító 1
Szorgalmas, jó tanuló volt az őrvezető, — mint elmondta, — mind
a hat osztályban kitűnő végig. Hat tanító találta kitűnőnek. Az
őrmester feladatát is meg tudta „akkor“ oldani. Tehát az őrvezető
sem hibás. Egy szegény fiú, aki életében mindég csak dolgozott és
nem számolt s ha számolt is, akkor mindig összeadott és kivont
s azt is csak 180-ig, mert ennyi pengő volt az évi bére. Elérkeztünk
az időhöz. Ez a hibás ! Ezt tartom bűnösnek. Kettőzötten hibás.
Engedi elfelejteni a fontos életszükségletet és nem engedi, hogy a
tanító — katonásan fejezve ki magam — besulykolja a tanulóval.
Kevés az idő 1 Ismerem az ország sok „jó“ tanítójának az őr
vezetőhöz hasonló, szorgalmas, kitűnő tanítványát, akik a leg
egyszerűbb osztást nem tudják néhány év elmúltával megoldani,
egyszerűen elfelejtették. Miért ? A felelet az, hogy nem gyakorolták
eleget. Látom ezt az én tanítványaimnál is, akik ma anyák és apák.
Ugyanazt felelik, amit az őrvezető, — régen volt. Én azonban saját
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tanítványaimnál is hozzáteszem — nem gyakorolták eleget. Miért ?
Kevés az ideszánt idő. Néha úgy szeretnék elmenni lopni. Igen, lopni.
Időt lopni, vagy jobban mondjam ? Időt rabolni. Rabolni abból az
időből, amelyik idővel rendelkezem tanítványaimmal. De nem lehet.
Be kell érni annyival, — amennyi van és itt sulykolni, amíg erőnk
bírja.,
írásom tapasztalat, a valóság az, több időt a négy alapművelet
nek, ha más tárgy rovására is. Mint ahogyan az egyszeregy, az ábc
sora, úgy a négy írásbeli alapművelet is vérévé kell, hogy váljon
minden embernek, hogy az idő meg ne semmisíthesse, hogy soha
senki ne mondhassa, ne kelljen mondania : régen volt.
Buna István
_____________

nyíregyházi tanító.

HIVATALOS RÉSZ
Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített „Protestáns Tanítói
Internátusok Alapjáéból való segélyezésre evangélikus egyházunk
nevében pályázatot hirdetek olyan tanítók gyermekeinek neveltetési
céljaira, akik falvakon, tanyákon teljesítenek szolgálatot és ennél
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni
nem tudnak. Kivételesen s különösen indokolt esetben ezen kategó
rián kívül eső tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerül. Figyelem
mel az alap rendeltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös
figyelemben részesülnek azok a folyamodók, akik gyermekeiket evan
gélikus internátusbán helyezték el. A kérvényben feltüntetendő: a
tanító neve, életkora, működési helye, családi viszonyai, teljesített
hadiszolgálata, házonkívül taníttatott gyermekeinek neve, életkora,
iskoláztatási és elhelyezési adatai (internátus, magánház, rokonság),
tanulmányi előmenetele. Továbbá a tanítói javadalom pontos adatai
tételenként s végösszegben aranypengő érték szerint. Feltüntetendő
te h át: a fizetési osztály és fok, a helyi javadalom (értékegység, kezdő
fizetés százaléka, föld, termény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítő
államsegély, esetleg más, bármilyen természetű javadalmi tétel) s
végül a magánvagyon. Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes
püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekintettel az
egységes eljárás szükségére, a segélykérés ezen folyamodási íven
nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes
kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi április hó 15-éig nyúj
tandó be, onnan pedig május hó 1-éig az illetékes püspök úrhoz
terjesztendő fel, hogy május hó 15-éig kezeim között lehessen.
Budapesten, 1936. évi február hó 15.
D. báró Radvánszky Albert s. k.
egyetemes felügyelő.

211

Hol nyaraljunk ?
Révfülöpön, a Balaton partján, édes hazánk e kiváló természeti
szépségének helyén, az Országos Evangélikus Tanítóegyesület üdülő
házában, amely a Budapest—Tapolca vonalon fekszik, tehát könynyen megközelíthető helyen. Vasútállomás, hajóállomás helyben van.
A levegő elsőrendű, mert a szőlők és erdőkoszorúzta Fülöphegy tövében terül el a fürdőtelep. Most tervezik a Balaton körüli
útnak az új kikövezését, tehát portalanítását, s ennek az útnak is
egy hajlatánál fekszik az üdülő. így autóval, motorkerékpárral is
könnyen megközelíthető.
A vendégek újfestésű, tiszta, tágas, világos, 1—2—3—4 ágyas
szobákat találnak 60 személy számára, villanyvilágítással, kabin
használattal és fürdéssel. Személyenként a tagok 1 P, a nem tagok
2 P-ig terjedő fizetés mellett; míg a társas hölgy- és úri szobákban
a tagok 0'8 P, a nem tagok 12 P fizetésért lakhatnak.
A konyha elsőrendű, házias vezetésű, ahol napi négyszeri bő
séges étkezés mellett nyaralhatnak a vendégek s a napi étkezési
ellátás tagoknak 2 80 P, a nem tagoknak 3'20 P.
A tanítótagok az étkezési pénzre garancia mellett f. évi július
1-től 6 hónapi törlesztési kedvezményt kaphatnak, hogy lehetővé
tegyük a tanítótestvéreknek a nyaralást.
Szíves támogatást kér az Országos Evangélikus Tanítóegyesület
üdülőházának intézőbizottsága.
Karsai István
___________

a bizottság elnöke.

Eötvös-alap.
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja április 6-án tartotta a
szokásos husvétheti választmányi ülését. A Tanítók Ferenc József
Háza üléstermébe ez alkalommal nagy számban gyülekeztek össze
a székesfővárosi és vidéki tagok.
Rákos István kir. tanácsos, elnök bevezetőjében rámutatott
azokra a küzdelmekre, melyeket az egyesület folytat abban az irány
ban, hogy az általános drágaság következményeit a Tanítók Házaiban
nevelkedő ifjúság tanítószülőiről elhárítsa. Nagy megnyugvást keltett,
hogy az elnökséget e törekvéseiben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megértőén támogatja. — Kegyeletes szavakkal
emlékezett meg Berzeviczy Albert dr. elévülhetetlen érdemeiről,
melyeket a magyar tanítóság minden ügyének felkarolásával, külö
nösen a Tanítók Házai működésének biztosításával szerzett.
Háros Antal főtitkár jelentette, hogy a Kalász Rt. eredményes
működése a közgyűlésnek ismételten módot ad a tanítóárvák és
özvegyek segélyezésére. Az Eötvös-alap jótéteményeire a pályázati
hirdetés megjelent. Majd hozzájárult a választmány a keszthelyi
fiúinternátus és üdülőház vízellátásának korszerűsítéséhez s 75 új
tag felvételéhez.
Gergely István számtartó beszámolt az Eötvös-alap vagyoni
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állapotáról. Az Eötvös-alap vagyona 383.776 P. Azután ismertette
a Péterfy Sándor Leányotthon és a keszthelyi Ház életét. Az előbbi
ben 26, az utóbbiban 31 tanítógyermek készül komolyan élethivatására.
Szorgalmukkal valóban megérdemlik a tanítói közösség támogatását.
Előterjesztésére a keszthelyi Házban üdülést kereső nyári vendégek
ellátási díját, napi háromszori étkezést számítva, 2 P 40 fillérben,
szállásdíját a közös szobákban 60 fillérben, külön szobákban pedig
személyenkint 1 P-ben állapították meg. A kiránduló diákcsoportok
naponkint és személyenkint 2 P 40 fillérért kaphatnak teljes ellátást.
Péterhidi József, a Tanítók Ferenc József Háza igazgatója,
jelentésében közölte, hogy a vezetése alatt álló intézet rendes lakói
nak száma 96. A jó tanulmányi eredményt felmutató ifjak köztartási
kedvezményben részesülnek. Nagy érdeklődést váltott ki a vidéki
tanítóság részére a nyári hónapokban 12—12 napra tervezett tanul
mányi kirándulás Budapestre. A 12 napos kirándulás összköltsége
41 P 50 fillér. Ebből az összegből fedeződnek az ellátás, a szállás,
kiszolgálás, a helyi közlekedés költségei, továbbá a belépési díjak
és a vezetők, előadók díjai. Vasúti arcképes igazolvánnyal nem
rendelkezők részére az intézet igazgatósága 33%-os utazási kedvez
ményt eszközöl ki.
Végül Csontai Győző az önsegélyző és családjóléti osztály
működéséről számolt be. Az osztály tagjainak száma a folyó évben
120-szal szaporodott. A kötött biztosítások 310 ezer pengő tőkét
képviselnek. Tanulságos és okulást nyújtó adat, hogy az eddig
kifizetett 1370 P biztosítással szemben az érdekelt tagok befizetése
csak 126 pengő volt. Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy
az önsegélyző és családjóléti osztály különböző ágazatai iránt egyre
növekszik a tanítóság érdeklődése, amiből arra következtethetünk,
hogy kialakulóban a gazdasági tömörülés szükségérzete.

Felhívás.
Felkérem mindazokat a tanítótestvéreimet, akik a f. év július
első vagy második hetében Budapesten tartandó kántori tovább
képző tanfolyamon részt óhajtanak venni, e szándékukat hozzám
legkésőbb május 15-éig írásban jelentsék be. A jelentkezők számá
hoz mérten állapítjuk meg a tanfolyam rendezésére vonatkozó
további lépéseket. Érintkezésbe léptem a Tanítók Háza igazgatójá
val s megállapodtunk, hogy ellátás és szállás napi 2 P 50 fillérért
kapható a házban.
Bővebbet lapunk áprilisi számában találhatunk.
_________
Somogyi Béla.
A zsinati tanügyi bizottság javaslatának fontosabb pontjai.
47. §. A tanítóválasztási eljárást egyetemes szabályrendelet
szabályozza oly módon, hogy a jelölési eljárásra ebből a célból
külön alakítandó egyházmegyei bizottság illetékes.
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KÖNYVISMERTETÉS
„A bumeráng visszaröppen.“
Gedat A.-tól németből fordította : Kutas Kálmán.
Az utóbbi esztendők egyik nagysikerű könyve. Könyv arról,
miként kell átélni korunk és a világ válságos kérdéseit, mondja a
címlap. A szerző missziói munkája közben bejárta Amerikát, Keletet
s a Föld sok más táját s csodálatos éleslátással tárja elő korunk
nagy faji, erkölcsi, gazdasági és vallási kérdéseit s ezek alapján
következtet a nemzetek politikájának várható hatására. A nevelés
sel, népoktatással foglalkozóknak hasznos meglátásokat nyújt társa
dalomépítő, felvilágosító munkájukban ez a könyv, amelyet Kutas Kál
mán költői nyelven szólaltatott meg magyarul, úgy, hogy stílusán
észre sem lehet venni, miszerint a mű : fordítás.
A szerző, mint aki néhány esztendőn át úton volt Krisztus és
Németország szolgálatában, teljesen új világot lát kialakulóban. Nem
akar kishitűséget kelteni, mégis igen komolyan mondja, hogy az
egész emberiség, kiváltképp pedig a Nyugat, egyre sodródik újabb
katasztrófa felé, ha időközben fel nem eszmél. Kitünően jellemzi
a „Prosperity“ (siker) lázában egyik győzelmi mámorból a másikba
vágódó Amerikát, amely hitt győzelmében és mind dicsőségesebbé
váló jövőjében, majd a bankcsőd, a gazdasági, politikai és szellemi
életben bekövetkezett válság és összeomlás Amerikáját, ahol a mil
liomos negyed közelében papírosba csavarva alusznak éjjel a munkanélküliek a .,Hover szállódnak elnevezett helyen. Amerikának az a
baja, hogy nem a hiány, hanem a fölösleg miatt szenved. A meg
oldás : észszerűségen és bizalmon alapuló árúcsere. Reszketve gon
dol a szerző arra, hogy az evangélikus keresztyének és azok ve
zetői, amíg eléjük nagy feladatok merednek, óráikat eltékozolják és
kicsinyességekbe, egyházpolitikai torzsalkodásokba merülnek. Majd
szól Japánról, amely meghódította az egész ázsiai piacot, ostromolja
olcsó árúival Európát, aminek magyarázata a japán háziipar fejlett
sége s az iparűző nép bámulatos igénytelensége. De mi történik, ha
feleszmél egykor és igényei tám adnak? Japán problémájának meg
oldása az, hogy helyre van szüksége és egyetlen célja : a nagy
ázsiai birodalom tokiói vezetéssel, élén az Ég fiával. így kapcsolódik
Japán a Kelet kérdéséhez, Kína sorsához s ezen át az út Szibériához
vezet. Döntő kérdés, mondja, sikerül-e Oroszországnak Kínát a
kommunista ideológiával átitatni, mielőtt Japán Kínát tervéhez fel
használná. Majd szól a mű Indiáról, Gandhiról, felvetve közben azt
a kérdést: van-e értelme a missziónak. Kifejti, hogy amikor a Nyugat
a maga piacává teszi a Keletet s a déli műveletlen világot megismer
teti az alkohol, nikotin élvezetével, a „párisi újdonságokkal“ s mind
ehhez az üzlethez hozzájárul a mozi, majd a rádió, akkor ez az
üzlet bumeránggá lesz. A fehér ember uralma olyan döfést kap,
aminőt a világháború óta senki sem tudott neki adni. A rádió korá
ban nem lehet a múlt század diplomata komédiáit játszani. Ázsia
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ismeri Európát s népeivel többé nem lehet elhitetni, hogy még mindig
fennáll a fehér ember uralma.
A világtörténelemben előforduló igazságtalanságok bumerángként
hatnak. Az ausztráliaiak vadászlövedékként használják ezt a patkó
alakú fát. A levegőbe röpítik és ha elvétik a célt, visszaröppen és
az eldobóját találja el. Ha a vadász ügyes, röptében is felfogja, de
ha fajankó, akkor megöli a saját fegyvere. Nem találunk-e napjaink
világtörténetében sok hasonlóságot ennek a bumerángnak a visszaröppenéséhez ? Vájjon a művelt Nyugat népei elég ügyesek lesznek-e,
hogy az utolsó órában elkapják.
Kultúrák jönnek és mennek, örök csupán a világ Ura. Isten
igéje megáll. Ott omlanak össze a kultúrák, ahol az emberek enge
detlenek voltak a világ Ura, a történelem Ura iránt. Ez a rendkívül
értékes és érdekes műnek mintegy alapeszméje. A könyv bolti ára
3 pengő, a fordítónál 2 pengő 40 fillérért (bérmentve) megrendelhető.
Cím : Kutas Kálmán ev. lelkész, Szombathely, Körmendi-utca 2.
S.

Még néhány szó a „Békalencsé“-ről.
Lapunk hasábjain már másodszor került szó a „Békalencsé“-ről.
Én nem ismerem ezt a könyvet s többet nem is tudok róla, mint
amennyit az „Evangélikus Népiskoládból olvastam. Azonban azt
hiszem, tiszta képem van a könyvről és az íróról.
Elegendő lenne csak annyit megjegyeznem, ami a magyar ol
vasótársadalom egybehangzó vélem énye: az olyan író, aki az Isten
által adott tehetségét nem az idealizmus szolgálatába állítja, hanem
Marx szellemének ad táplálékot, a falu „intelligenciájá“-nak kigúnyo
lásával megrendíti a nép vezetőibe vetett bizalmát és hitét, az csak
egy oldalhajtása a magyar íróknak, aki nem érdemli meg, hogy a
közvélemény foglalkozzék vele.
Végeredményben azt akárki megteheti, hogy ír valamit s ha
pénze van hozzá, azt könyvalakban megjelenteti. Mindez még nem
jelent semmit. A hiba ott kezdődik, ha olvasóközönsége akad. Azon
ban legyünk nyugodtak, a Békalencse nincs ott Szabó Péter és Kiss
András gazd’ uram könyvespolcán, ahol ártani tudna. Legfeljebb
Pártay Tivadar és olyanok könyvszekrényében, akik olvastak ennél
jobb könyvet is. S akiknek az ízlését sérti annak tartalma s ahol az
írót rögtön megismerik és beszélgetés közben egy kézlegyintéssel
elsiklanak fölötte. Kinek árt a Magas Tátra egyik sziklájára odakerült
tüdővészbacillus, ha ott kell küzködnie az idő viszontagságaival, míg
ártalmatlanná nem válik ? Az ilyen könyv sorsa nem lehet más, mint
a szemétkosár vagy a padlás legelrejtettebb zuga. Mert, ha valaki
kér egy jó olvasnivalót Pártay Tivadartól, egész bizonyosan nem a
Békalencse fog eszébe jutni. A könyvkereskedő —- csak idő kérdése
— a Békalencsét, mint egy rossz árút, kiselejtezi kirakatából. Kell-e
ennél méltóbb sors és büntetés az ilyen munkáknak?
Egy néhány szót magáról az „író '-ról.
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Madách Phalansterjében Szabó Pál is kapott volna egy szá
mot, de valószínűleg negatív számot (amire a gyakorlatban bizonyára
szükség lett volna). Ha aztán eme negatív számtól meg akart volna
szabadulni egy pozitív számért, azt bizonyosan meg is kapta volna
fokozatosan, mennél nagyobb lett volna fajsúlya az ideálizmus mérlegén.
Pártay kollega szerint tehetség, mely jelzővel őt több újság
cikkeiben megtisztelte. A negatív tehetség nem tehetség. Mit szólná
nak hozzá a mi irodalmunk büszkeségei, mikor mi az ő jelzőjüket
odaadjuk Szabó Pólóknak, aki ezt a szót Jókaiknak, Herczegeknek
(hányat sorolhatnék még el 1) szánta ? Az amerikai gangszterek min
den emberi érzést felülmúló cinizmussal és taktikával végrehajtók
tetteinek jellemzésében egész bizonyosan nem kerül oda a „tehetség“
szó, mert ez a szó csak az idealizmus híveit és az eszmények har
cosait illeti meg. A tehetségek nem úszkálnak a mocsárban, hanem
az átlagember fölé emelkednek.
Ha azonban van Szabó Pálban abból a tehetségből, melyet az
isteni kegyelem csak kivételes egyéneknek ad, akkor az bizonyosan
nem azért adatott számára, hogy az ilyesmit használja, mert az
visszaélés a tehetséggel. Ebben azonban kételkedem, mert az igazi
tehetségekbe bele van oltva egyúttal az ő hivatottságuk és annak a
tudata, hogy azt csak ideálok szolgálatéba szabad állítani.
Ha Szabó Pál úgy érzi, hogy van benne az isteni szikrából
egy parányi is, akkor jöjjön át a pozitív emberek sorába, mert ellen
kező esetben inkább ajánlom kezébe a toll helyett az ekeszarvát,
ahol az eszményeknek, a hazának és saját magának sokkal nagyobb
szolgálatára tud lenni. S akkor, ha a sír széléről visszatekint földi
pályafutására, értékesebbnek fogja találni életét, mint így.
Nem kell félni tehát a Békalencséktől, mert azok a mocsárban
fognak maradni, ott, ahová valók. A magyar olvasó társadalomnak,
mely hozzá van szokva Jókai, Herczeg, Gárdonyi (stb.) csemegék
hez, nem ízlenek a Békalencsék. Félelemnek csak akkor lenne helye,
ha ez nem így lenne, de én bizonyos vagyok abban, hogy a ma
gyar olvasó-gárda mindig csak az ideálokért fog lelkesedni, csak az
eszményeknek tud örülni és a szennyet, a bűn fertőjét mindig meg
fogja vetni.
Az emberben, aki a teremtés koronája, mindig élni fog az
idealizmus.
Felsőpetény, 1936. ópr. 7.
Sztruhár János.

A zsinati tanügyi bizottság javaslatának fontosabb pontjai:
42. §. A rendes tanítói állással rendszeresített és fizetés ter
mészetével bíró javadalmakat nem lehet leszállítani amiatt, hogy
az állást betöltő rendes tanítónak szolgálati ideje alapján még nincs
igénye olyan összegű fizetésre, amennyit az állással megállapított
és fizetés természetével biró javadalom kitesz.
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A Luttor-féle új írásmód tanmenete
címmel már külső megjelenésében is érdeklődést keltő könyv jelent
meg a húsvéti könyvpiacon. Annál alkalomszerűbb, mert épp most
vezette be a Székesfőváros az elemi népiskolákba ezt az írásmódot,
reformírás-zsinórírás néven. Szeptembertől kezdve már csak ezt az
írást tanulják a hat évesek, a gondos szülőket tehát érdekelnie kell.
Az „élet írásá“-nak nevezi a szerző az új írásmódot, igen találóan,
mert nem eszményien cizellált betűformákat ad a kiváltságos kézügyességűek részére, hanem megmutatja, hogy a mindennapi élet
számára bárki, miképpen szerezhet magának az írás közlő céljának
megfelelő értelmes és tetszetős s nem utolsó sorban könnyen alakít
ható egyéni írásformát.
A Luttor-féle módszer egyszerű, világos, néhány könnyen kö
vethető szabályba tömöríthető : maga a betű közelítse meg a legrégibb
(ma is a legszebb) díszítetlen római betűalak egyszerűségét; vonalvezetése a folyamatossági cél figyelembe vételével a legcélszerűbb
és legrövidebb legyen ; eleinte nyomtatott betűkkel írjunk, csak ké
sőbben fokozatosan térjünk át a nagyobb intelligenciát igénylő betű
fűzésre ; a gyakorlás folyamán a gondos betűalakításnál is fontosabb
legyen a szöveg értelmes elrendezése: a szavak betűi szorosan
tartozzanak össze s a szavakat egymástól viszont elég nagy szóközök
válasszák e l ; a sorok soha ne töltsék ki a lap egész szélességét,
(margó) egymás alatt kezdődjenek, mégpedig olyan messze, hogy
a betűszárak egyik sorból ne nyúljanak át a másikba — röviden :
az írás folyamatos, a szöveg egésze pedig tagozott legyen.
E pár szabály követésével a nem szépírásúak is a bennük rejlő
értelmesség által tetszetős íráshoz jutnak.
A technikai nehézségeket (a hegyes toll helyes kezelése,
árnyékolás) úgy hárítjuk el, hogy kézhezálló, bármilyen kéztartásnak
megfelelő, tompavégű tollal írunk. Az ilyen tolla! nem kell ügyes
kedni, ez szinte magától ír. Az írásiszony ezáltal megszűnik.
Az önállósághoz, a gátlásmentes térelrendezéshez és az egyéni
írásmódhoz pedig úgy jutunk el, hogy legnagyobb részt vonalozatlan
papíron gyakorolunk. Vonalozott papírokon csak a már kész írást írjuk.
A papír tartása egyenes, a betűk lehetőleg állójellegűek, vagy
csak kissé dőltek. Ez a szabály egycsapásra megszünteti a görbe
testtartást, a gerincferdülés és rövidlátásnak a régi módszerű, írás
közben fenyegető veszélyét. így a pedagógiai és gyakorlati előnyök
mellett, sok százezer gyermek egészségét is védi.
A praktikus amerikai és angol iskolák már évtizedek óta, sőt
újabban a német és osztrák iskolák is ilyenféle módon tanítják az
írást, tehát a külföldi kultúrában járatosak sok ismerős tényezővel
találkoznak a Luttor-féle módszerben.
A könyv 102 oldalon tárgyalja az írástanulás és az írásjavítás
módjait. A szabályokat száznál több szöveg közé nyomot ábrával
és 42 egész oldalas írásminta táblával szemlélteti.
A könyv méltán számíthat a legszélesebb körű érdeklődésre.
Minden könyv- és papírkereskedésben kapható. Ara : 1‘40 pengő.
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KIS HÍREK
Gyászhír.
Súlyos csapás érte Hlinókné Tscheik
Karolin aszódi javítóintézeti tanítónőt.
Férje: Hlinák János kir. javítóintézeti
családfő március hó 26-án 58. évében
elhunyt. Március 29-én temették nagy
részvét mellett.
Az Orsz. Ev. Tanáregyesület
közgyűlése.
Az Orsz. Ev. Tanáregyesület évi köz
gyűlését f. év április 6-án tartotta a fa
sori gimnázium nagytermében. Domanovszky Sándor elnök lelkes megnyitója
kapcsán üdvözölte a szép számmal meg
jelent tagokat és vendégeket. A nemzeti
gondolatot s vallásos életfelfogást han
goztatva méltatta a tanári s általában
nevelői munka jelentőségét, hangoztatta
a felelősségérzetet, amelynek tükrében
kell megvizsgálni, teljesítette-e mindenki
nemzeti és egyházi szempontból köteles
ségét. Felelősséggel tartozik mindenki a
talentumokkal való sáfárkodásról. Az
egyesületi kötelékek szorosabbra fűzését
kívánta. Majd üdvözölte a kitüntetetteket,
köszöntötte dr. Mágócsy-Dietz Sándort és
Szigethy Lajost s nagy tetszéssel fogadott
megnyitóját azzal fejezte be, hogy nagy
összefogó kollektiv terveket csak keresz
tyén szeretetszolgálattal lehet megvalósí
tani.
Dr. Losonczy Zoltán a titkári jelentés
ben számolt be a Tanáregyesület műkö
déséről, érintve a tanügyi reformokat, az
egységesítést, a munkáltató tanítást, az
egyesület irodalmi munkásságát, szak
osztályi működését, majd megemlékezett
az egyesület elhunyt tagjairól.
Nagyon értékes előadást tartott a köz
gyűlés folyamán Danhauser László vallástanár „Az ifjúság fájó sebei"-ről. Szólt az
ifjúság otthontalanságáról, az ifjúság veze
tőjének hiányáról, az apák és fiúk egy
mástól eltávolodásáról. A társadalmi
közösségek hitelvesztettsége társtalanná
teszi az ifjút. Milyen szomorú az, hogy
a szülők nem érnek ra törődni a gyer
mekkel, türelmetlenek. Így nincs az ifjú
nak barátja, szülője, még testvére sem.
Szólt a pályaválasztásról. Itt nem a hivatottság, hanem a kenyérkérdés irányítja
az ifjút. Szólt a szociális kérdésről és a
vallásról. Itt kell az ifjúnak lelki egyen
súlyát visszanyerni. Igényeket támaszt az
egyházzal szemben. Tiszta evangéliumot
vár. Segíteni kell őt az igazi orvoshoz,
hogy sebeibe bele ne pusztuljon.

A magasszínvonalú közgyűlést szak
osztályi ülés követte az épület fizikai
előadótermében, ahol dr. Vermes Miklós
tanár a Keer-féle jelentőségről tartott elő
adást Lévius Ernő közreműködésével,
miután Renner János, a szakosztályelnöke
megnyitójában ismertette a szakosztály
működését.
A nagy tetszéssel fogadott előadás után,
amelyen dr. Kovács Sándor püspök is
részt vett, az internátusbán közebéd volt,
ahol számos felköszöntő hangzott el.
A közgyűlésen Orsz. Ev. Tanítóegyesü
letünket az egyesület elnöke képviselte.
A Tanár Egy. Orsz. Szövetsége elnök
ségi értekezletet és elnöki tanácsülést tar
tott április 7-én a Tanítók Házában. Itt
Berkényi Károly elnök számolt be a
Szövetség munkájáról s tájékoztatta a
megjelenteket a minisztériumban tett láto
gatása, illetve előterjesztése kapcsán nyert
válaszról. Biztató hangú közlései során a
húsvéti hit erőt adó forrósára utalva vi
gasztalást nyújtott a keresztyén szeretet
szavával. Buzdított a közösség értékeinek
támogátására, az egységre, hogy egyes
alakulatok ne keresztezzék a tanítóság
kívánságait. ígérte, hogy résen lesz az
elnökség, miszerint a VII. fiz. osztályba
s a segédtanítói státusba az érdekeltek s
állásnélküliek kineveztessenek s meg
szűnjön a 6—7 évig tartó helyettesi rend
szer az állami tanítói kinevezéseknél.
Földes Ferenc titkár mindezen kíván
ságokat összefoglaló határozati javaslatát
elfogadta a tanács. Szó volt még a Szövet
ség virágzó lapjáról, a Végekért, Segély
alap ügyéről s több fontos egyesületi
ügyről. A tanács hasznos és eredményes
munkát végzett, amiben része van Sugár
Béla főtikár lelkes titkári jelentése sok
emelkedettséget nyújtó tartalmának is.
Kommüniké.
Megalakult az Országos Brunswick Teréz
Szobor Bizottság. Dr. Czeke Marianne,
a Brunswick Napló szerkesztőjének és dr.
Spurné Bárdos Féltoronyi Magda dr., a
budapesti soroptimistók elnökének kez
deményezésére, március hó 15-én Orszá
gos Brunswick Teréz Szobor Bizottság
alakult, amelynek célja, hogy az első
magyar óvónőképző felállításának 100
éves jubileumakor, 1937-ben Brunswick
Teréz méltó szobrot kapjon Budapest
székesfőváros egyik terén. A Brunswick
Teréz Szobor Bizottság társadalmi és
egyesületi úton közadakozásból, továbbá
művészi Brunswick Teréz levelezőlapok
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árusításából máris nagyrészt összehozta
egy kiírandó pályázatnak jutalomdíját.
A Bizottság ezúton kéri mindazokat, akik
tudatában vannak annak, hogy Brunswick
Teréznek mit köszönhetünk, hogy karol
ják fel e nemes eszmét. Felvilágosítások
és Brunswick Terézt ábrázoló lapok (á 10
fillér) bizománybán dr. Spurné Bárdos
Féltoronyi Magda dr.-nál, IV., Petőfi S. u.
2„ IV. 3/a.
Tanulm ányi kirándulások Budapesten.
A nyári szünetben Budapesten rende
zendő tanulmányi kirándulások részletes
tájékoztatója és munkaterve most jelent
meg nyomtatásban. Az érdeklődő olva
sóinknak kívánatra készséggel megküldi
a Tanítók Háza igazgatósága : Budapest,
Vili., Szentkirályi-u. 47. sz.
H árom száz francia, három száz angol
diák meghívásos nyaralása
Magyaroszágon.
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Országos Szövetsége Idegenforgalmi
és Utazási Irodája ez év nyarán három
száz francia és háromszáz angol diák
magyarországi utazását rendezi meg.
Ezáltal lehetőséget nyújt mindazok szá
mára, akik a fennálló valutéris rendel
kezések következtében nem utazhatnak
külföldre, hogy otthon is tökéletesítsék
nyelvtudásukat egy-egy általuk meghívott
francia, vagy angol diák társaságában.
A külföldi diákok igénylését már most
előjegyzi, igénylési lapot készséggel küld
a MEFHOSZ Idegenforgalmi és Utazási
Irodája, Budapest, IX., Ferenc krt. 38.
fsz. 2. Telefon : 872—74.
Pályadíj falukutató-munkáért.
A Falukutató Intézet múlt év májusá
ban hirdetett községmonografia pályáza
tot. Most tették közzé az október 15-én
lejárt n y ílt p á ly á z a t eredményét. A sop
roni tanítóképzőintézet három növendéke
küldött be dolgozatot. Grieszhaber Endre
Majos község, Tóth Árpád a nógrádmegyei Szécsény, Kelényi Ferenc Szakony
sopronmegyei község népének kultúrájá
ról és lelkületéről gyűjtöttek és dolgoztak
fel adatokat. Mindhárom dolgozatot 20—
20 pengő pályadíjjal és 20—20 pengő ér
tékű könyvjutalommal tüntette ki a bírálóbizottság.
Templomi hangverseny.
A kőszegi egyházi énekkar márc. 22-én
templomi hangversenyt rendezett az orgonajavítés céljára. Közreműködött szent-

györgyi Czeke Gusztévné szólóénekkel,
Arató Frigyes hegedüjátékkal, Heintz Fülöp Szombathelyről, orgonajátékkal és az
énekkar 4 karénekkel. A hangverseny
magas zenei szinten mozgott. Heintz mű
vészi orgonajátékával az orgona fogya
tékosságát ügyesen legyőzte. Czeke Gusztávné csillogó szopránja két Bach-korál
előadásában gyönyörűen érvényesült.
Arató Frigyes játéka hatalmas fejlődésről
tanúskodik. A karénekszámok művészi
kivitelűek voltak. A kőszegi énekkar a
legjobb úton van ahhoz, hogy az egyházi
zenénk elhanyagolt állapotét, a maga
szűk keretei közt megszüntesse, műkö
désével és teljesítményével szaporítsa a
magyar ev. egyházunk zenekultúrájában
intenzíven résztvevő gyülekezeti énekka
rok számát.
A BÚVÁR fejlődéséről
örvendetesen tanúskodik ennek a nagy
szabású folyóiratnak húsvéti száma, amely
páratlanul gazdag és változatos tartalom
mal most jelent meg. Az egyháznak és
természettudománynak viszonyát emel"
kedett szempontból ismerteti C a va llier
J ó z s e f; a biológiai kutatás új irányairól
H u ze lla T iv a d a r egyetemi tanár, a ma
tematika lényegéről D á v id L a jo s egye
temi tanár írt ebbe a számba. Budapest
áramellátáséról B o r n e m is s z a N á n d o r tar
talmas cikke tájékoztat, a rövidhullámok
therépiás alkalmazását pedig R ó s a L á s z ló
tárgyalja. A kozmikus sugarak végtelen
világába vezeti el az olvasót C a va llo n i
F erenc, a tengerek mélyén képződő szer
vetlen táplálóanyagról K o c h N á n d o r tu
dományos riportja nyújt érdekes képet.
A túlnépesedés kérdése, a tuberkulózis
gyógyítása, a légvédelmi tüzérség modern
műszerei remek képekkel illusztrált kitűnő
cikkekben tárulnak elénk- C sitá ry B é lá n é
a békés honfoglalás bámulatos teljesít
ményét, a hollandiai Zuiderzee kiszárítá
sát mondja el élményszerű közvetlenség
gel. Néprajzi cikkek a cigányokról és a
népies növénynevekről, tudománytörténeti
megemlékezések Bunsenről és a selmeci
bányaiskola hajdani hírneves tanóráról,
Mikoviny Sámuelről, b á ró F eje'rváry Géz á n é beszámolója a Magyar Nemzeti Mu
zeum krokodilusának újra-áttöméséről,
értékes könyv- és folyóíratszemle és a
BÚVÁR közkedvelt tudományos rejtvé
nyei külön említést érdemelnek. A BÚVÁR
új száma ismét azt bizonyítja, hogy a
Franklin-Társulat természettudományi és
technikai folyóirata a magyar szellemi
életben missziót teljesít.
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : Ham ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

A régi evangélikus egyházi ének alapvető fontosságáról.
Az Evangélikus Népiskola f. évi márciusi számának Kántori
Rovatában megemlítettük, hogy a magyarorszávi evangélikus egyház
1935. évi közgyűlése a Luther-féle énekek szövegének és dallamá
nak összegyűjtésére bizottságot alakított. Ugylátszik egyetemes egy
házunk — nagyon helyesen — a régi evangélikus, nevezetesen a
Luther-féle énekszövegeknek és dallamoknak az egyházi életünkben
való felújítására és értékesítésére törekszik. S ezt csak örömmel
vehetjük tudomásul.
Mai gyülekezeti éneklésünknek, ha meg akar újulni, vissza kell
térnie azokra az alapokra, amelyeket Luther és munkatársai az evan
gélikus egyházi ének és zene számára megadtak. Luthernek és
munkatársainak egyházi énekeiben oly élénken és oly közvetlenül
jut kifejezésre a reformáció hatása alatt álló vallásos kedélynek
mélységes megindulása s oly erőteljesen kiérezhető azokból az éne
kekből a Jézus evangéliumának győzedelmébe vetett sziklaszilárd
hit, valamint a lelki sötétségtől és lelkiismereti rabszolgaságtól való
szabadulás őszinte öröme, hogy evangélikus egyházunk ama első
szülött énekeinek megrázó erejét és el nem múló hatását a későbbi
korokban keletkezett énekeink nem képesek felülmúlni.
A Luther-féle énekek s általában a reformáció korabeli evan
gélikus egyházi énekeink szöveg és dallam tekintetében utolérhetet
len mintái az evangélikus egyházi énekeknek. Noha a reformáció
korabeli énekeink nagyrésze a XVIII. század eleje óta a feledés
homályába merült, mégis valószínű, sőt bizonyos, hogy mentői erő
sebben fejlődik ki s mentői előbb virul ismét fel az evangélikus egy
ház istentiszteleti élete, annál inkább s annál előbb újulnak majd fel
a rég elfelejtett vagy elhanyagolt Luther-féle s általában a reformáció
korabeli énekeink.
A reformáció korabeli evangélikus egyházi énekeket 4 csoportba
oszthatjuk, u. m. I. a római egyházból átvett ünnepi énekekre,
II. régi latin és német eredetű egyházi énekekre, III. zsoltárénekekre
és IV. eredeti új énekekre.
Ezeknek az énekeknek a megjelenési idejét nagyjában már
sikerült megállapítani. Sokkal kevésbbé ismerjük az énekek kelet
kezésének idejét. Luther korának evangélikus énekdallamai közül
némelyik a legnagyobb valószínűség szerint Luthernek tulajdonítható
(Ein feste Burg; Ein neues Lied wir heben a n ; Vater unser im
Himmelreich; Vom Himmel hoch da komm ich her; Jesaia, dem
Propheten das geschah; Mit Fried und Freud ich fahr dahin).
Egyébként aligha sikerül valaha is annak pontos megállapítása,
vájjon mi része van Luthernek és mi része van Walthernek (Luther
zenei tanácsadójának) a reformáció idejének kezdetén s általában
Luther korában keletkezett új dallamok szerzőségében. Ellenben az
új énekek szövegének szerzőiről a legtöbb esetben helyes tudomásunk

220
van, viszont a szövegek keletkezésének pontos ideje a legtöbb eset
ben ismeretlen s ez különösen vonatkozik Luther énekszövegeire.
Igazán csudálatos, hogy Luther kezdeményezésére mily gyorsan
terjedtek el az evangélikus egyházi énekek. Nem kevésbbé csudálatos,
hogy már a kezdet kezdetén is mennyire rohamosan megnövekedett
az új énekek száma. Azonban a reformáció korabeli énekkincs
becse nem az énekek gyors elterjedésében és mennyiségük gyors
növekedésében, hanem az énekszövegek és dallamok el nem múló
s felülmúlhatatlan belső értékében rejlik.
Hamar Gyula.
*

Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi májusi számának Kántori
Rovatához a következő hangjegymellékleteket csatoljuk :
1. „Ó, vigasztaló Szentlélek!“ Szövege („Oh heiliger Geist, oh
heiliger Gott“) az 1651. évi altenburgi (Szászország) énekeskönyvből
ismeretes. Dallama eredetileg katolikus egyházi dallam, mely egy
1623. évi kölni énekeskönyvből való s evangélikus egyházi dallamként
legelőször Scheidt Sámuel (1587—1654.) hallei orgonás és kiváló
zeneszerző 1650. évi orgonatabulaturás könyvében „0 Jesulein süsz,
o Jesulein mild“ cím alatt jelent meg. A dallamot a) vegyeskari
letétben közöljük, a Schein-féle letétnek megfelelően és b) Hamar
Gyula egynemű átírásában.
2. „Maradj velünk!“ Angol himnus, melynek eredeti angol
szöv gét Lyte H. F. írta, dallamát pedig Monk W. H. szerzetté. Ez
a himnus a nem rég (1936. január 21-én) elhunyt V. György angol
király legkedvesebb egyházi éneke volt, melyet a király temetése
alkalmával ismételten hallhattunk a rádióban, ének- és zenekaroktól
előadva. A szóban forgó angol himnust a) vegyeskari, b) férfikari
és c) egynemű kari letétben közöljük.
3. „Szent oltárod zsámolyán“. Szövegét néhai Gombócz Miklós
soproni ev. líceumi igazgató írta. Dallama Beethoven Appassionata
szonátájából (Op. 57.) való. A dallamot Stein Károly (szül. 1824-ben)
néhai wittenbergi orgonás és zeneigazgatónak a) vegyeskari, b) férfi
kari és c) egynemű kari átírása szerint közöljük.
Hamar Gyula.

Ne csak járassuk, olvassuk is lapunkat!
Aki lapunkat nem kapta meg, kérje azt a kiadótól.
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
Márciusi, áprilisi, májusi hangjegymelléklet ívenként 10 fillérért
portómentes küldéssel kiadónál kapható.
Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.

URAM. TE SZENT ANGYALIDDAL.
V eg y esk ar

VÁRJAD, Ó, ÉN LELKEK
V e g y e sk a r.

d

VARJAD, O, EN LELKEM...

F o r d i D . S t r á n e r V ilm o s.

VARJAD, O, EN LELKEM...
E gynem ű

k a r.

K arsai Istvánt választotta meg igazgató-tanítónak a békéscsabai ág. h. ev.
egyház presbitérium a. A békéscsabai ég. h. ev. egyház presbitériuma hétfőn dél
előtt a nyugalomba vonuló Molnár János igazgató-tanító helyébe Karsai Istvánt
választotta meg igazgató-tanítónak. A távozó Molnár Jánost dr. Medovarszky Mátyás
búcsúztatta el szép beszéddel, melyben méltatta a békécsabai ev. egyházi iskolánál
38 évig működött Molnár János érdemeit. Az új igazgató-tanítót, Karsai Istvánt
ugyancsak dr. Medovarszky Mátyás köszöntötte. Molnár János és Karsai István
beszéde után a presbitérium a , következő okleveles tanítókat választotta meg helyet
testanítókká : Kesjár Györgyöt, Pribojszky Mihályt, Várkonyi Lajost és Hrabovszky
Pált. Karsai István igazgató megválasztása osztatlan örömet kelt nemcsak Békés
csabán, hanem vármegyeszerte és az egész ország tanítói köreiben, ahol ismerik
Karsai István kiváló tehetségét és áldozatos munkásságát.
A BÚVÁR augusztusi szám ában az új szerkesztő. Dr. Cavallier József,
így határozza meg ennek a nagysikerű folyóiratnak hivatását a magyar szellemi
életben : módot adni a magyar természettudomány és a műszaki tudomány min
den egyes képviselőjének arra, hogy mondanivalóit a magyar értelmiség különféle
rétegei meghallják. Lambrecht Kálmon úttörő munkáját ebben a szellemben, terv
szerűen folytatja a BÚVÁR augusztusi száma, melynek minden cikkét kitűnő szak
ember írta. Dr. ing. Möller Károly építészmérnök az épületek biztonságáról, Scheff
(Dabis) László a tömegélelmezési cikknek számító fagylalt bakteriológiai ellenőrzé
séről, dr. Trócsányi Zoltán tanügyi tanácsos egy kétszáz évvel ezelőtti magyar pré
dikáció csillagászati tanításairól, dr. Petrilla Aladár közegészségügyi felügyelő a
tífuszjárványról ír. Dr. Greguss Pál egyetemi magántanár a természetbúvár detektivmunkáját ismerteti. Orvostudományi kérdések: a röntgen-diagnosztika újabb mód
szerei, a fizikai környezet hatása lelkiállapotunkra, időszerű műszaki problémák,
nemzetgazdasági, föld- és néprajzi tanulmányok, tudománytörténeti érdekességek
követik egymást.

Leányinternátus Budapesten.
Az egyház felügyelete alatt álló Fébé Diakonissza Egyesület hat éve fennálló,
egyre bővülő s a főváros központjában a tudomány egyetem s a klinikák közvetlen
közelében fekvő leányinternátusa (Vili., József-u. 4., az egyetemes egyház épülete),
ahonnan különféle középiskolák is könnyen megközelíthetők. Külön középiskolai
növendékeknek (a deáktéri leánygimnázium és más intézetek növendékeinek) és
külön főiskolai hallgatóknak meleg családi otthont s megbízható keresztyén neve
lést nyújt. Az internátus diakonissza vezetése s a diakonissza orvos felügyelete
alatt áll. Egy tanárnő korrepetál a növendékekkel. Német nyelvtanítás ingyen.
Modern nyelvek és zongora tanulása lehetséges. Állandó felügyelet. Kíséret isko
lába, templomba, sétára. Az ellátás kifogástalan.
Minthogy az intézmény célja segélynyújtás a vidéki szülőknek gyermekei
taníttatáséban és nveltetésében, az ellátási díj a mai nehéz időkben is alacsonyra
van szab v a: ev és ref. növendékeknek havi 70 P, más vallásúaknak havi 90 P.
Indokolt esetben némi kedvezmény. Jelentkezések az internátus vezetőségéhez
(Budapest, 1., Hidegkuti-út 123/a, telefon 645-73.) küldendők. Az egyesület az internátussal kapcsolatban Otthont (Hospicz) is tart fenn átutazók részére.
Kartársaink figyelmét felhívjuk ezen hirdetésre.

Valláspedagogiai vezérkönyv.
Tolnay—E lefánty: Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket című vezérkönyve
két kötetben foglalkozik a népiskola bibliai anyagával s a mai munkaiskola igényei
szerint teljes mintaleckékben és részletes vázlatokban feldolgozza az I—II., valamint
a III—IV. népiskolai osztályok részére tantervileg előírt összes bibliai történeteket.
Minden iskolának érdeke, hogy ezeket a könyveket a tanítói könyvtár részére besze
rezze. Az első kötet ára 4 P 50 fillér, a második köteté 5 P 50 fillér. A két kötet együtt
10 pengő. Megrendelhető Tolnay Pál ny. igazgató-tanítónál, Révfülöp, Zala megye.

Szerkesztői üzenetek.
Szenyán P., Tápiószele. A folytatást későn kaptam, azért a cikket csak az
októberi szómban közölhetem. — Istenes I., Nis. Hely hiánya miatt kimaradt. Most
már nem időszerű. — Elefánty S. Debrecen. A nagyszabású munkálatodat meg
kaptam. Két részletben közlöm. — Karsai I„ Békéscsaba. Az igazgatóvá válasz
tásodhoz szívből gratulálunk.

SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG
Ez a címe az evangélikus népiskolák új könyvsorozatá
nak, amely a népiskolai módszertan és tanítástan örven
detes haladásával lépést tartva, a honi evangélikus nép
oktatás hagyományaihoz híven : az evangéliumi hit és a
hazafias érzés teljes összhangjával mozdítja elő az evan
gélikus népiskolák építő munkáját. Most jelent meg ennek
a sorozatnak újabb kötete:

NAGY TANKÖNYV
az evangélikus népiskolák V.—VI. osztálya számára.
Szerkesztette:

Dr. KAP1 BÉLA

SOMOGYI BÉLA

püspök

igazgató-tanító

422 oldalon több mint másfélszáz képet közöl és egyetlen kötetben

Éne titá n telies anyagát tartalmazza.
Egyetlen kötetben az A) és B) évfolyam (V.—VI. osztály)
teljes anyagát nyújtja: Egyháztörténet. A magyar nemzet
története, alkotmánytan. Polgári jogok és kötelességek.
Helyesírás és nyelvi magyarázatok. Földrajz. Természet
rajz, gazdaságtan, háztartástan. Vegytan, természettan.
Egészségtan.
Az 1936/37. évi tananyagbeosztás legalkalmasabban ennek
a minden sorában korszerű tankönyvnek alapján állít
ható össze.

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.
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AZ O R SZÁ G O S
EVANGÉLIKUS
TANÍTÓEGYESÜLET
F O L Y Ó IR A T A
A LA PÍTO T T A . K A P I G Y U L A É S P A P P J Ó Z S E F
992A-TŐL193VIG SZERKESZTETTE
KIADTA^KRUG LAJOS

ÍS

SZERKESZTI: SOMOGYI BÉLA
XLII. ÉVFOLYAM.

1936 JÚNIUS.

6. SZÁM.

Kiadja :

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.
Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal.
A kiadásért felelős: Kiszely ]ános. Előfizetési á r a : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díiak az O rszágos Evangélikus
Tanítóegyesület p é n z tá ra , C egléd (42,523. számú csekkszámla)
címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án.

A lap elfogadása elő fizetési k ö telezettség g el jár.
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Templom és iskola.
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki közietek
A szent harcot ne állaná,
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád :
— Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek homlokom,
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz korát!
— Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul ?
A gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát ?
— Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldúsnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
A z útszélt s az égbolt sátorát 1
— Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsiny fehér templomotokban,
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templompadokban
A holtak is mellétek ülnek:
A nagyapáink, nagyanyáink.
Szemükben biztatás, vagy v á d :
— Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Reményik Sándor.
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D. Geduly Henrik.
Magyarhoni egyetemes egyházunk lelkészi elnöke, a tiszai egy
házkerület püspöke 25 éves püspöki működésének jubileumát s 70.
életévének betöltését, hosszú 46 éves lelkészi szolgálatával együtt
ünnepelte május hó 15-én. Mi evangélikus tanítók országos egyesü
letünk részéről is elküldöttük feléje áldáskívánásunkat. Hivatalos képviseltetésen kívül e lap hasábjainak élén is meghajtjuk 0 Nagyméltó
sága előtt az elismerés zászlaját. Élete, működése a magasba ívelő
pálya emelkedésében a nagyvonalú, átfogó vezéri munkásság
s a szeretet melegével áthevített gyönyörű emberi vonások szelíd
harmóniájában olvad össze. A magasból is mindig le tudott szállani
a kicsiny, emberi kérdések gondjai közé s kimagasló egyéniségének
talán a legmegértőbb vonásokat éppen a legtávolabbi egyházépítő
szervek alkotó munkájának értékelése adta. A kegyelem emberének
aposztrofálta az ünnepi istentisztelet szónoka : Duszik Lajos. Mi ta
nítók, a főünnepet megelőző napon, a Tiszai Egyházkerületi Tanítóegyesület közgyűlésén a szeretet emberét ünnepeltük Ő Nagyméltósága
lelkületében. Kemény Péter elnök találó és szónoki hévvel előadott
üdvözlő szavaiban oly gyönyörűen kifejtette, hogy benne a hatalom
egyesülve volt a szeretettel. Geduly Henrik a tanítóság előtt is élet
elvévé tette azt a nagy igazságot, hogy a szeretet a legnagyobb
hatalom. Olyan erőforrás az ember életében, mint a napfény a ter
mészet világában, ami nélkül hideg és kietlen, puszta és szomorú
lenne e világ.
A Tiszai Egyházkerületi Tanítóegyesület május hó 15-én félnégy
órakor Geduly Henrik ünneplésére tartott rendkívüli közgyűlésén
méltóképpen rótta le háláját és fejezte ki nagyrabecsülését az egy
házfő iránt. Gyönyörű ércplakettet készíttetett a püspök-elnökről több
példányban sokszorosítva, hogy azt iskolák és intézmények besze
rezhessék. A művészi alkotás a miskolci tanítóképzőintézet rajztaná
rának kiváló munkája.
Geduly Henrik a természet rajongója. E gyönyörű emberi vo
nását méltóképpen örökítette meg ugyancsak az egyházkerületi taní
tóság, amikor a nagytemplom mögötti városi területet átvette a nyír
egyházi elemi iskola gondozásába s elnevezte azt Geduly Henrikkertnek. Az alkotó ember vonását is találóan örökítette meg ez a
testület azzal, hogy a központi iskolában levő szálló-szobát átszer
vezi a tantestület tanyai tagjainak gyermekei részére internátusi he
lyiséggé, hogy lehetővé tegye a tanyai tanítógyermekek részére a
városban tanulást. A felügyeletet, ellátást is megszervezi a tantestület
tagjainak és az egyházközség természetbeni segítségadásának közremunkálásával.
Mindhárom megemlékezés a legtalálóbb és valóban hálás
tanítói szívek megnyilatkozása s különösen Kemény Péter elnök
lelkesedésének eredménye. Geduly Henrik az emlékek átadásakor
válaszában kiemelte, hogy a tanítói munkát egyenlő értékűnek tartja
a lelkipásztori munkával, hiszen azt a szilárd alapot építi meg, amire
a lelkészi munkát kell helyezni.
A kétnapos jubileumi ünneplés sok megragadó jelenetét hosszú

volna itt részletesen ismertetni. Leírták azt bőven napilapjaink s több
egyházi sajtószervünk. Itt csak a tanítói vonatkozású részieteket
emeljük ki. A városi színházi emlékünnepély a jubiláns tiszteletére
a magasszínvonalú művészi számok sorozatával emelte a nap jelen
tőségét. A miskolci jogakadémia s a nyíregyházi evangélikus reálgimnázium és leánygimnázium ifjúsága hódolt az egyházfő előtt
alkalmi szavalatban és beszédben, énekben, zenében és táncban.
Nem egy az előadott számok közül eredeti alkotás és a szerző ez
alkalomra írt műve. Nagy feltűnést keltett itt a reálgimnáziumi zene
kar mellett a miskolci tanítóképzőintézet kiskara Becht J. zenetanár
vezetésével. Egy nagyszabású motettát és egy nehéz magyar kórust
szólaltatott meg, közülük az elsőben Becht J. zenetanár saját szer
zeményét adva. A nehéz művek szólóbetétekkel, művészi tökéletes
séggel, valóban beleéléssel, zongorakíséret aláfestésével s kitűnő
vezetéssel a szereplők igen magas zenei tudásáról tettek bizonysá
got a valóban művésziélek tanár-szerző betanításában.
A május 16-iki megnyitó istentiszteleten Krecsák László karnagy
orgonás művészi megnyitó száma s Haydn Teremtés oratóriumának
részlete igen magas egyházzenei készültség és tudás birtokában
emelte a nap jelentőségét. Mintha fokozta volna az ünnepi szónok:
Duszik megragadó szónoklatának hatását s méltóképp készítette elő
a lelkeket az üdvözlő közgyűlés ünnepi aktusára. Hozzájárult ehhez
a városi dalárda Babiloni vizeknél c. mű megkapó előadásával
ugyancsak Krecsák karnagy vezetésével. A csúcspontra emelkedő
ünnepi hatást a 30 üdvözlő küldöttség érte el, bevezetve dr. Zsedényi
B. jogakadémia tanár félórás elragadó ékesszólású hivatalos köszön
tésével, amelyek mind szebbnél-szebb gondolatok tolmácsolásával
övezték az ünnepelt vezér alakját. Elhangzott az utolsó is és már
felel rá a kegyelem embere. Zengő, komoly és oly nemes, költői
formában szárnyaló hálaszavai mindegyik testületnek mondanak
valami szépet, kedveset és megragadó igazságot. Ború csak akkor
terült az ünnepi fényárban úszó nagytemplom boltívei fölé, amikor
a régi, nagymagyarországi tiszai kerület elszakadt részei: a brassói
és felvidéki egyházak küldöttei szóltak az elszakított hívek mindig élő,
forró szeretetéről. Elhangzott a tanítóság üdvözlésére adott válasz is,
újra kiemelve a tanítói munka nagyságát és szívből jövő értékelését.
Majd az ámen száll fel az Úr színe elé s a kegyes lélek önmagának
semmit, de mindent Istennek tulajdonító ^alázatos önvallomására a
Mindenható bizonyára megadja az isteni „Ügy legyen“ beteljesülését.
Országos egyesületünk nevében Somogyi Béla a következő
szavakkal köszöntötte Geduly Henriket:
Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Úr I
Meghatott, ünnepi lélekkel jelentem meg Nagyméltóságod köszön
tésére ezen a kimagasló jelentőségű ünnepsorozaton, mint az Orszá
gos Evangélikus Tanítóegyesület elnöke.
Mi, evangélikus tanítók is az Ür szőlőmunkásai vagyunk s
boldogan ünnepelünk akkor, amidőn Isten országa egyik kimagasló
vezetőmunkása, egyházkormányzatunk nagyjelentőségű őrhelyének
parancsnoka elérkezett nagy felelősségérzettel, apostoli lélekkel vég
zett magvető munkájának mintegy aratási hálaadó ünnepéhez. Mi, evan
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gélikus tanítók, a zsenge gyermeki szívek magvetői, át tudjuk érezni,
milyen lélekemelő boldogság az, ha a magvető maga előtt látja
élete munkájának dúsan termő kalászait.
Amikor a gazda földjén a vetés fölött elhangzik az utolsó kasza
suhintás, az aratók ünnepi örömmel közelednek a gazda otthona
felé, hogy átadják neki a legszebb kalászokból font koszorút.
E mai ünnep nagy lelki aratásán hadd fűzzük a főpásztorgazdának nyújtott kalászkoszorúba mi, evangélikus tanítók a tisztelet,
nagyrabecsülés, hála és szeretet virágait. Hadd mondjunk áldást
egyetemes egyházunk püspökelnökének életére azért, hogy messze
elágazó munkája közben is felkarolta az egyház kicsinyeinek: az
evangélikus gyermekeknek az ügyét és gyámolította a zsenge szívek
magvetőinek : a tanítóságnak a sorsát is. Amidőn kérjük Nagyméltó
ságodat, hogy főpásztori gondját terjessze ki továbbra is evangélikus
népoktatásügyünk és az evangélikus tanítóság gyámolítására, kívánjuk,
hogy mint most, ez ünnepen, úgy élte minden órájában igaz lelki
örömmel vallhassa az írás szavával: „Én mindazokat, akiket reám
bíztál megőriztem és közülük senki el nem veszett.“
Országos Evangélikus Tanítóegyesületünk nevében a költő
szavaival kívánom Nagyméltóságodnak: „Fény nevére, áldás életére!“

A magyar parasztdal a népiskolában.
Századunk elején két lánglelkű apostol elindult rögös, nagy
útra, hogy megmentse és megtartsa a magyar faj legnagyobb szel
lemi kincsét, a magyar parasztdalt. A munka hosszú és fáradságos
volt, de a jutalom sem maradt el, mert ma már a parasztdalt szerte
az országban gyűjtik, feldolgozzák, éneklik iskolákban, hangversenytermekben, templomokban és ezzel ezt a nagy nemzeti értéket meg
mentették a pusztulástól, a megsemmisüléstől, miért a két apostolt,
Bartók Bélát és Kodály Zoltánt a magyarság soha el nem múló
hálája és elismerése fogja kisérni mindvégig.
Ök a gyűjtéssel nem elégedtek meg, hanem az anyagot tudo
mányosan és művészi formában is feldolgozták, ezzel nemcsak a
magyarság, hanem az egész művelt világ közkincsévé tették és az
idők során sok lelkes és hozzáértő tanítványt neveltek, kik a nagy
mesterek legjobb segítőtársai, a megkezdett munka folytatói. Hála
a jó Istennek, a mesterek és tanítványok is elsősorban arra gondol
tak, hogy a jövő nemzedéket, a gyermeket és ifjúságot lássák el
minden alkalomra való, magyar dalokkal.
Megindult az „Énekszó“ a tanítványok szerkesztésében, a
mesterek és lelkes barátok közreműködésével és irányításával.
Fontosabb nemzetmentő hivatást talán egyik folyóiratunk sem töltött
még be. Egymásután jelentek és jelennek meg ma is a szebbnélszebb gyermekdal feldolgozások és gyűjtemények. Elsőnek és leg
nagyobbnak Kodály Zoltánt kell említenem, ki saját szavai szerint,
szinte elkötelezte magát a magyar gyermekeknek, hogy a silány, a
magyar gyermek érzés- és gondolatvilágától távol álló, tartalmatlan,
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művészi és esztétikai érték nélkül való dalok helyetpa magyar lélek
ből fakadt dalokkal ajándékozza meg az ifjúságot. 0 maga is nem
csak gyűjtött, tanított, vezetett, hanem igazi elhivatottsággal sok-sok
parasztdalt dolgozott fel énekkarra. Ki ne ismerné a gyönyörű „Pünkösdölőt“ vagy a magyar iskolásfiúk nótáiból összeállított „Gergelyjárást“ és sok más művészi gyermekkar feldolgozásait. Követői és
tanítványai közül csak a legismertebbeket említem meg. Sebestyén
K .: „Ég a gyertya ég.“ (Válogatott magyar játékdalok az ország
minden részéből.) Kerényi György : „Kétágú síp.“ Kertész Gyula:
„Tavaszi bokréta, Magyar Hazám.“ (Gyönyörűen feldolgozott kétszólamú énekek.) „Körbe-körbe“ kánongyűjtemény. Halmos L., Pongrácz Z., Péter J., stb. munkái.
Intézetünk gyakorló-iskolájában magam három évig tanítottam
a gyermekeket az említett gyűjteményekből válogatott dalokra és
őszintén mondhatom, nagy örömöt szerzett nekem és tanítványaim
nak egyaránt ez a munka. Milyen büszkeség töltötte el lelkűket és
milyen gyönyörűségük telt az éneklésben, ha egy-egy dalt ellenpontozatos feldolgozásban kétszólamban megtanultunk. (Nyócan vannak ;
Ha felmegyek; Nincs szebb virág, stb.) Hátha még kánont énekel
tünk 1 Az énekórát nem tudtam befejezni, mert még ezt és azt a
szép dalt is el akarták énekelni. Igazán testet, lelket felüdítő, vidám
magyar énekórák voltak ezek.
Sajnos, ezelőtt nem állt rendelkezésünkre vagy nem ismertünk
elegendő megfelelő magyar gyermekdalt, a tanító tehát onnan vett,
ahol talált. Sokszor válogatás nélkül adta a gyermeknek leikétől
távol álló, tartalmatlan, idegen mintára összhangosított, rosszul for
dított, magyartalan vagy erőszakosan megcsonkított és átalakított
szövegű dalokat, melyeket a gyermek énekelt, de sajátjává sohasem
váltak. ízlése megromlott, mert az otthon hallott és megtanult szép
magyar dalokat nem merte énekelni, arra gondolva, hogy amit az
iskolában tanult, az a szép, művészi dal. Ha a gyermek zenei ízlé
sét emelni és fejleszteni akarjuk, a legjobbat kell adnunk, hogy meg
mentsük a testet-lelket romboló, silány, sokszor trágár, érzéki daloktól.
Minden nép arra törekszik, hogy nemzeti öntudatát állandóan
ébrentartsa, nemzeti erőit pedig a lehető legmagasabbra fokozza.
Van-e még nemzet a világon, melyben annyi őserő, kiváló testi és
lelki képesség lakozik, mint a magyarban ? A mi népdalkincsünk a
legszebb és leggazdagabb az egész világon és az egész magyarság
közkincse. Dallam és szöveg annyira egybeolvadt, csiszolódott, fino
modott, együttélt és fejlődött, hogy szövegben is a legszebbet, legmagyarabbat kapjuk. Legelemibb kötelességünk tehát, ha fajunkat
és nemzetünket szent elhivatásában meg akarjuk tartani, fennmara
dásában biztosítani és fejlődésében szolgálni, hogy ezt a legnagyobb
nemzeti erőnket ne fojtogassuk, hanem minél nagyobb lángra gyújtsuk.
Most hatalmasan fellendült a magyar gyermekdal és gyermekkórus irodalom, van tehát miben válogatni, mert kiaknázhatatlan for
ráshoz jutottunk, a magyar parasztdalhoz. Rajta te h át! A munka
nem könnyebb. Talán több tudást, fáradságot és gyakorlást igényel,
de ez a többletmunka rövidesen meghozza majd áldott gyümölcsét.
Vitéz Szomjas Frigyes.

226

A magyarrá nevelés mai nagy kérdései.
(Folytatás.)

A nehézségeinket tetemesen növeli, hogy a keresztyén egyhá
zak is sok vonatkozásban egymás ellenfelei, sőt ellenségei. A „ke
resztyén kurzus“ ezen a téren nem keresztyénit cselekedett. Az
evangélium közös ügyének ez a harc mérhetetlen károkat okozott.
A keresztyén összefogásról hallunk beszélni eleget, de a beszéd
után pont van. A számarányra, vagyonra, politikai befolyásra épített
felekezeti érvényesülés nem keresztyén és nem igazságos. Végzetes
bűn a nemzet tagjait felekezeti alapon elidegeníteni egymástól. Nagy
vakság az egyéni arravalóság helyébe felekezeti hovatartozandóságot tenni meg mértéknek. Ahol a nemzet tagjait felekezeti érdekek
szembeállítják, ott a háttérben nem igaz magyar lelkek mozgatnak.
A legtürelmetlenebbek éppen azok, akik az örökké nyugtalan fajból
tértek át s ennek leplezésére hangoskodnak.
A magyar nevelés munkáját mindenik hitfelekezet végzi; a
nemzet szellemi életében iskolái, vallásos, tudományos egyesületei
és munkája által élénk részt vesz. Az egyház nevelőmunkájával
nagy szolgálatot tesz a nemzetnek, de csak akkor, ha a gondviselés
rendeléséből kialakult mai nemzetképet elfogadja, az adottságokat
tekintetbe veszi s ha a nemzet tagjai közül vallása miatt senkit sem
tesz a másik elé. Felekezeti megosztottságunknak a nagy eredmé
nyeit is meg kell látni. A felekezeti intézményeknek, a vallásos neve
lésnek állandóan egymás felé kell nyújtaniuk kezeiket. A nevelés
nem közérdekű és nem építő, ha a felekezeti erők nem alkotnak
egységes arcvonalat. Ha ez a közös munka veszélyeztetve van, az
államhatalom köteles azt megvédeni s ha kell, hatalmi szóval meg
teremteni. Az állam nem egyházfölötti, de az egyház nem alkothat
államot az államban. A háború utáni Európában példa van arra,
hogy a lényegét túllépő egyház magát megtagadva, forradalomba
döntötte az államot és saját sírját is megásta a mohósága. A vallás
ügye által végzett nemzetrontást le kell törni. Viszont az egyháznak
az államok jogtalan faji túlkapásai, s mindent elnyelő államiság ellen
az evangéliumi szellem fegyverével kell küzdenie.
4.
Pártpolitika. Néhány államot kivéve ma egész Európát szigo
rúan körülhatárolt, részletesen kidolgozott pártprogrammokkal kormá
nyozzák. Van olyan államépület, melynek legutolsó zugát is az elv,
a merev tan tölti meg. itt elvtársaknak nevezik egymást az állam
polgárok. A politikai dogma-gépezet mint lomha harcikocsi minden
ható, mindenen keresztülgázol. Korunkat a diktatúrák jejlemzik. Ahol
diktatúra van, ott a nevelés kimondottan pártpolitikai. így beszélhe
tünk kommunista, fasiszta, nemzeti szocialista nevelésről. A nemze
teket azonban úgy kell tekinteni, mint erkölcsi célokért, igaz szellemi
javakért küzdő népeket, amelyek küzdelmeiket a mindenkire köte
lező egy igazság színe előtt folytatják. Ekkor a nemzetnevelésnek
nem kell sem hatalmi, sem pártpolitikai célokat szolgálni. A közös
ség túlszoros kötelékeit kívánó pártok gúzsbakötik az egyéninek
éppen a szabadságban kibontakozó s a közösséget előrevivő értékeit.
Az ember szellemisége fölötte áll a hangyaállam elfogadásának.
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A magyar lélek szabadságszerető. Azonban a nemzeti közösség
minden rétege nincs egyformán közel a nemzeti eszmények szolgá
latához. Nem is képes minden réteg vagy csoport a szükséges tisz
tánlátásra és felelős munkára. Az a réteg vezeti hivatásszerű joggal
a nemzetet, amely leginkább hordozza magában az egyetemes nem
zeti értékeket és érdekeket, amely lelkiismereti felelősséget érez s
elkötelezettséget az egész nemzet vezetésére. Helyesebben szolgálására, mert a nemzet élén álló rétegek nem uralkodni, hanem szol
gálni tartoznak. Önző csoportosulások nem lehetnek a nemzet veze
tői. Viszont vezetők nélkül nincs nemzet. Erős, összetartó kezek nél
kül, az önmaga által nem minden részletében fegyelmezhető nép
nem tud az önzésének ellentállani. Az öntudatos, értelmes, erőskezű
vezetést tagadó „népuralom“ és a hatalmi célokat szolgáló öncélú
pártdiktatura, egyes rétegek uralma mások felett, egyaránt erkölcs
telen. Közveszélyt jelent a nemzeti államban az a politikai törekvés,
mely egy csoport, foglalkozási ág, felekezet stb. jelszavával küzd,
s akár bevallottan, akár burkoltan részletérdekek kizárólagos szol
gálatában áll.
Körülöttünk mindenütt kardcsörtelés, harci zaj. Mégsem kell azt
hinnünk, hogy a magyar nevelést most már okvetlenül katonai neve
léssé kell átszervezni. Egyenjogúságra szükségünk van. Fel kell
készülnünk fokozottabban a magunk védelmére, a hagyományos
magyar katonai erényeket megfelelő gonddal kell megőriznünk. De
a mai európai militarizmus állandó, embertelen veszedelem. Teher
tétel. Moloch, mely felemészti a verejtékes emberi munka szellemi
és anyagi gyümölcseit. A leszerelés gondolata állandóan felszínen
van, tehát felismerték, hogy a nagy hadseregektől félni kell. A fran
cia frontharcosok kijelentették, hogy ők élni akarnak a hazáért. Saj
nos, hogy a sok pénzt felemésztett repülőgép, harcikocsi, hadihajó
és mindenféle fegyverek állandóan növelik a háború helyzeti ener
giáját s nincs kilátás arra, hogy képesek legyenek a népek ezt a
nagy harci felszerelést megsemmisíteni, vagy mint ócskavasat kien
gedni a kezükből. A gyermek, ha bicska van a kezében, faragnivalót keres. Akinél puska van, minden percben lőhet és állandóan
foglalkoztatja ez a gondolat. A magyarrá nevelés mégsem lehet há
borúra izgató nevelés, mely a fegyveres erő jogát szentesíti.
5.
Társadalmunk. A nemzet ma válságos korszakainak legsúlyosabbikát éli. Ezért van szükség nagy viharral is küzdeni képes
társadalmi összefogásra. Hogy a magyar társadalom nem volt elég
erős, hogy nem volt elég egészséges a szervezete, azt minden kétséget
kizárólag bebizonyította az összeomlás ténye. A háború nyomában
szánalmas, siratnivaló tehetetlenségében széthullott a magyarság.
A múltak bűnei, hibái érvényesültek ebben a roppant nemzeti csa
pásban. Nemzetünk életerejét régebbi bűnök sorvasztották. Javunkat,
jövőnket csak az szolgálja, ha társadalmunk állapotát tárgyilagosan,
gyűlölet és szépítés nélkül igyekszünk megismerni. Erre nézve min
den elismerést érdemlő lépések irodalmi téren is történtek.* Az ön
kínzó bírálatot is el kell viselnünk s minden áldozatot vállalnunk kell,
ami a magyarság lelki egységét szolgálhatja. És nemcsak a Csonka
* Weis István : A mai magyar társadalom. Budapest, 1930.
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országban levő magyarokra gondolunk, mikor egységről beszélünk.
A magyar léleknek különösen két alapfogyatkozása ellen kell
küzdenünk a nevelésben is : az egyik a szalmalángszerű lelkesedés,
a másik a változásoktól való irtózás. Ez utóbbiban sok egyéni és
osztályönzés játszik szerepet. A társadalmi rétegek között még min
dig megvan a kölcsönös idegenkedés, féltékenység és lenézés s
egységes társadalmi közszellem nem alakulhatott ki. A nemzeti egy
ség megteremtésére irányuló nagy erőfeszítések ellenére nem egy
vonatkozásban most is mélyíti lelkiismeretlen önzés, részletérdek a
szakadékokat magyar és magyar között. Megvan a súlyos ellentét
a nemzedékek között is, amit főként az u. n. gazdasági válsággal
okolnak meg. Amíg ezrével kilincselnek az állástalan diplomások,
addig a nemzet egészsége nincs rendben.
A magyar társadalom nem okult eleget a figyelmeztető nagy
jeleken. A saját letörése sem tudja megfelelő belátásra bírni. Vesze
delmes gyorsasággal felejt. Körülöttünk erős átalakulások mentek
végbe. A Csonkaország ellenben csak most tudott nagynehezen
előbbrevivő lépéseket megtenni. Viszonyaink különben lényegileg a
háborúelőttiek maradtak. A nemzetnevelésnek küzdenie kell az osz
tályelfogultság, az osztályönzés, a kiváltság ellen. A foglalkozások
kölcsönösen egymásrautaltak és nélkülözhetetlenek a nemzet testé
nek tagjai. A nagyobb műveltség nem az élet örömeihez, pénzhez,
hatalmaskodáshoz való belépő, hanem felelősebb szolgálatra való
elkötelezettség. A művelt ember nem lehet gőgös senkivel szemben
sem. Tűnjék el a magyar „intelligencia“ és a „paraszt“ közé osto
bán odatolt nagyképűsködés. Vannak tanultabb és kevésbbé tanult
rétegek, de a tanultság nem tesz föltétien értelmesebbé, a tanulat
lan ember, különösen pedig a magyar paraszt általában értelmes.
A „magyar intelligencia“ kifejezés tárgyilag is helytelen és senki ne
meneküljön emögé az álarc mögé, mint kiváltságos elem. Különösen
fiatalságunk jár őszinte utakat azért, hogy a néptömegek és a tanul
tak közötti kölcsönös bizalmatlanság és tájékozatlanság veszedel
meit kiküszöbölje.
A nemzeti nevelésnek abban az irányban is hatnia kell, hogy
a magyar ifjúság biztosabb gyakorlati és gazdasági képzést is kap
jon. Mezőgazdasági műveltségünk föltétien emelendő. Közgazdasági,
kereskedelmi szakértelmünk hiánya, az ettől való fölényes, úri ide
genkedés juttattak oda, hogy ma a pénzintézetek, gyárak, kereske
delmi vállalatok idegen ajtajain kell a magyar fiatalságnak bekönyö
rögnie magát. Nyugdíjjal járó, előkelő hivatalokban nincs mindenki
számára elkészített hely. A magyar nem volt „kalmár“, de nem is
olyan kalmárokra van a nemzetnek szüksége, akik a gazdasági sza
badságot úgy értelmezik, hogy az üzlet erkölcse : aki bírja, marja.
A népműveltség és a szakműveltség fokozásának hangoztatása
nem jelenti azt, hogy ne volna szüksége a nemzetnek a legmaga
sabb műveltséggel rendelkező rétegre. A kevesek által megszerez
hető tudományos szakműveltséget a kispolgári félműveltség ne iri
gyelje. Tömegmagyarok fölött tudósokra is szüksége van a nemzet
nek. De ezzel szemben a népiskolák nevelő-hatásának fokozására
is mindent meg kell tenni.
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6.
A nevelés teendői. Az előző gondolatcsoportokból a magyarrá
nevelés számára egynéhány fontos vezérelv adódik. Foglaljuk rövi
den össze. A szaímalángszerű lelkesedésben; az érzelmekben és
szólamokban önmagát megégető hazafiság helyett tárgyilagos önis
meretre, ellenségeink tárgyilagos megismerésére, az igaz magyar
munka kiválasztására, megbecsülésére és erőteljes támogatására van
szükség. A nemzetrontók ellen megalkuvás nélkül lépjen fel a kö
zösség. Evangéliumi alapokra helyezett vallásos nevelés kell a nem
zetnek, de ez a nemzeti közösség erejét nem gyöngítheti. A vallásos
színben történő önző csörtetést lehetetlenné kell tenni. A közszolgá
lati állások betöltésénél egyedül az erkölcsi megbízhatóság és arravalóság döntsön. A nevelés nem áll be részleges pártpolitikai célók
szekerébe, mindig az egész nemzetet nézi. A magyar nevelés legyen
fegyelmezett, katonás, készítsen fel a legnagyobb tettekre és áldo
zatokra is, de ne legyen egyoldalúan harcászati szellemű. A társa
dalmi osztályokat fordítsa egymás felé, tegye képessé tárgyilagos
ságra, áldozatok önkéntes meghozatalára, a nemzet életében elen
gedhetetlen átalakulások keresztülvitelére.
Azt a kérdést kell még felvetnünk, hogy miképpen valósíthat
meg az elgondolásokból valamit a nevelés ? Nem kell semmi új
szervezet, nincs szükségünk új tantervre sem, több tananyag még
kevésbbé kell. Egyszerűsítés és egységesítés k ell! Az egész nevelés
központi gondolata a nemzet. Józan tárgyilagossággal kell tudatosí
tanunk magyar mivoltunk nevelési parancsait. Semmi újabb meg
terhelést nem jelent az átgondolt, tervszerű és eredményesebb
magyarrá nevelés, csak a szempontok tisztázását és következetes,
állandó érvényesítését. Nem kell új módszeren sem gondolkoznunk.
A siker jórésze a nevelők személyi arravalóságán fordul meg.
S mert a magyar gyermek, a falu népe, a vezetendő tömegek min
dig adva lesznek, azért a nevelőket kell a cél érdekében az eddigi
nél nagyobb gonddal megválogatni. Egyénileg is rátermett, kellően
kiképzett nevelő-hadseregre van szüksége ma a magyar nemzetnek.
A nemzet végre ismerje fel és ismerje el a nevelés döntő jellegét.
Támogatásával biztosítsa a nevelői lélek egységét, küzdőképességét,
lendülő erejét. Különösen nagyobb gondot fordítson a nemzet a nép
tanítóira, akikre a falvakon annyi nagy értéket bíz. Akikben ilyen
nagy a bizalom, azokat ne hagyja kétkedő küzdelmükben önma
gukra. Ne csináljon belőlük mindinkább robotos hivatalnokembere
ket. Az iskola nem hivatal, a gyermek lelke nem akta. Segítse a
nemzet a nevelőket, tanítókat hivatásuk betöltésében s akkor bíz
hatunk a magyar nevelés nemzetújító erejében. Vigyázzunk mi
nevelők! Munkánk és felelősségünk megnövekedett. Ma sokan
érzik és vallják, hogy nemzetünknek most van feltéve a lenni vagy
nem lenni kérdése.
Rozsondai Károly.

Ne csak járassuk, olvassuk is lapunkat!
Aki lapunkat nem kapta m eg, kérje azt a kiadótól.
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Politika és pedagógia !
Irta : dr. Pozsonyi Károly.
Alig találunk még néhány olyan szót, amelyet a közhasználat
annyira kiforgat és helytelenül értelmez, mint a „politika“ szót. Ez az
oka annak is, hogy teljesen tisztázatlan a „politikus“ szó értelme.
Pontosan meg tudjuk mondani, kit nevezünk orvosnak, papnak, taní
tónak, csak a politikusnak nincs határozott ismertetője. Politikus a
jelek szerint bárki lehet, mégis, amikor tanár vagy tanító merészel
beleavatkozni a politikába, még kebelbeliek is leintik, amit azzal a
szellemeskedő, régi közmondással juttatnak kifejezésre, hogy a cipész
maradjon a kaptafánál. De azt már elfelejtik megállapítani, kiknek
kívánják fenntartani a politizálás privilégiumát ?
Tagadhatatlan, az első pillanatban tényleg furcsa s mosolyt keltő,
amikor a politikát és pedagógiát egymás mellé állítjuk, mert önkény
telenül egyrészt valami hordón szónokló demagóg, másrészt egy
lármázó gyermeksereg kívánkozik lelki szemeink elé, mintha a politika
a hordón, a pedagógia pedig az ábécén kezdődne és végződne.
E sorok célja, a lehető legrövidebben kifejezni a címben fog
lalt két szónak eredeti értelmét, megállapítani a két fogalomnak egy
máshoz való viszonyát és azt, hogy milyen következtetéseket von
hatunk le az esetleg fennálló kapcsolatból saját magunkra, peda
gógusokra vonatkozólag ?
A politika ama elveknek rendszeres összesége, amelyek végcélja
egy-egy államot és népét egy előre megrajzolt, a jelenleginél ideálisabb állapot felé vezetni. Ez a vezetés már önmagában is fejlődést
jelent, mert az élet nem áll meg, minden nap, minden perc új él
ményt, új feladatot hoz. Megállás nincs, mert az idő folyton múlik,
folyton folyik. Minden perc átmenet az előző és utána következő
között. Jellemző, hogy ez a fejlődés mindig szélsőségek között halad
előre, a szélsőségek szolgáltatják az erőt. Ha ennek a fejlődésmenet
nek egy bizonyos pillanatban eszközölt keresztmetszetét vizsgáljuk,
csodálatos, harmonikus hatástömkeleget találunk, amely világosan
mutatja, hogy a fejlődés nem egyéb, mint egyes világnézeteket kép
viselő csoportoknak, tehát politikai pártoknak vagy azokon belül vagy
kívül álló egyéneknek folytonos kölcsönhatása. A felfogások ellen
tétéből következik azok állandó súrlódása, véletlen vagy szándékos
és tervszerű kölcsönhatása, a saját felfogásnak másokkal való el
fogadtatása céljából. Amit végeredményben úgy fejezhetünk ki, hogy
mindenki nevel mindenkit. Ebben rejlik a politikának pedagógiai
jellemvonása.
A pedagógia viszont ama elveknek összessége, amelyek vég
célja, az emberiséget műveltebbé és erkölcsösebbé tenni. Amíg a
politika főleg a reális, de szükségképpen az ideális életcélok határ
köve felé is igyekszik, addig a pedagógia főleg az ideális tökélete
sítés utján viszi előre az emberiséget. Az a felfogás, amely a neve
lésnél pusztán az egyénnel törődött, ma már túlhaladott álláspont
s mindenki tisztában van azzal, hogy a nevelés társadalmi munka.
Ennek a munkának elvégzésén fordul meg a nemzet jövője, tehát a
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nevelés a jövő előkészítője. Itt tűnik ki a nevelésnek a politikával
való szoros kapcsolata, mert a politika is a jövő, mégpedig a nem
zet jövőjének tudatos előkészítője. Ez már politikum a pedagógiában 1
A politika csak a pedagógián, a pedagógia csak a politikán
keresztül jut célhoz 1
A dolog igen egyszerűnek látszik, alapjában azonban igen
bonyolult, mert a politika rendszerint valamely párthoz kapcsolódik
és többé-kevésbbé a többségben lévő párt törekvéseit juttatja ér
vényre. A tulajdonképpeni bonyodalom ott kezdődik, hogy a sok
különböző párt a pedagógiára is pártpolitikai irányban kíván hatni
és más irányú nevelést gátolni igyekszik. A pártpolitikus azzal, hogy
a nevelést is valamely párt érdekeinek megfelelően, egyoldalúlag
igyekszik irányítani, a nevelésben éppen a pedagógiai célzatot
veszélyezteti.
Közbevetőleg feleletet kell tehát keresnünk arra a kérdésre is,
milyen mértékben és milyen irányban engedhetjük érvényesülni a
pártpolitikát az iskolai nevelésben ?
Miután mind a politika, mind a pedagógia a nemzet jövőjének
előkészítője, kétségtelen, hogy vezéreszméje nem lehet más, mint a
nemzeti eszme. Minden párt múlandó, de nem minden párt hódol
mindig és kizárólag a nemzeti eszmének, tehát bizonyos esetekben,
amikor valamely kisebbségi párt képviseli a nemzeti eszmét, akár
titokban, akár nyíltan, annak a pártnak a hatása kell, hogy érvénye
süljön a pedagógiában, hogy a nemzeti eszme ismét diadalra jusson,
ami egyenlő annak a pártnak az uralomrajuttatásával. Ez világosan
mutatja, hogy az iskolai nevelés bizonyos esetekben pártpolitikai
érdekek árnyékában mozoghat mindaddig, amíg mindkettőjük vezér
eszméje a nemzeti eszme, útjaik azonban abban a pillanatban elvál
nak egymástól, mihelyt a párt egyéni érdekei kerülnek a törekvések
homlokterébe, tehát a pártpolitikát csak ilyen szempontból érté
kelhetjük.
Az utóbbi években, az egyes politikai pártok rendkívül nagy
mértékben vették igénybe a tanítóság felbecsülhetetlen munkaerejét.
Elképzelhetetlen olyan társadalmi megmozdulás, amelyben ne ven
nének részt a tanítók, különösen vidéken. Miután mindig tudatosabbá válik az a tény, hogy a tanítókat hivatásuk és munkájuk
körülményei kiválóan alkalmasakká teszik politikai tevékenységre,
amiben nem csekély szerepet játszik anyagi és társadalmi helyzetük,
az egyes pártok, felismerve az említett tények óriási horderejét, nyom
ban felhasználják azokat pártérdekeik céljaira és sokszor valósággal
belekergetik a tanítóságot olyan pártküzdelmekbe, amelyek végered
ményben sohasem (vagy csak ritkán) a küzdő tömegek érdekeit,
hanem egyesek, legfeljebb bizonyos csoportok hatalmi törekvéseit
honorálják.
Bár bennünket az országos kérdéseket illetőleg is, a polgárság
többi részével teljesen egyenlő állampolgári jogok illetnek meg,
mégis, sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi elsősorban
pedagógusok, nemzetnevelők vagyunk. Éppen az a nagy érdeklődés,
mellyel az egymással küzdő pártok felénk fordulnak, figyelmeztessen
bennünket arra, hogy a nevelés politikai nagyhatalom, melynek bir
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tokosai mi vagyunk s nekünk nem az a feladatunk, hogy valamely
pártnak vagy irányzatnak, gondolkodás nélkül szolgái, kortesei
legyünk. Mi csak annyiban lehetünk politikusok — de azok legyünk
aztán szívvel-lélekkel — amennyiben nemzetnevelők vagyunk, mert
sokkal magasabbrendű elhivatottságot rejteget számunkra a sors,
minthogy akár egy pártnak, akár saját érdekeinknek rabszolgái legyünk!
A politika kérdései közül éppen a nagyok, a messzire kihatók
azok, amelyek a pedagógusok gondolatkörébe beletartoznak, ezért
a tanítónak nemcsak mint polgárnak joga, hanem mint a jövőt elő
készítő munkásnak egyenesen kötelessége a politika iránti érdeklő
dés. Ezen az alapon visszautasíthatjuk azokat a sűrűn elhangzó
véleményeket, hogy a tanítóknak a politikához semmi közük. Sajnos,
bizonyos tekintetben annyira jutottunk, hogy a politikusok a tanítókat
és az iskolákat mélyen érintő kérdésekben majdnem teljesen mellőzni
óhajtják a gyakorlati pedagógusok véleményét; pártpolitikai tevé
kenységüket azonban nemcsak, hogy szívesen veszik, hanem hatá
rozottan meg is követelik.
Pedig céltudatos nemzeti művelődési politika addig ki nem
alakulhat, míg a tanítók egyrészt külön-külön, másrészt a tanítóegyesületekben nem foglalkozhatnak érdemlegesen az iskola belső
kérdésein kívül a művelődési politika messzebb nyúló szálaival is.
A köznevelést pusztán felülről jövő rendeletekkel irányítani nem lehet,
mert eredményes és egészséges fejlődés csak a pedagógusok leiké
ből fakadó szükségletérzésből indulhat ki.
Hogy így foghassuk fel hivatásunkat, teljes, az összes pártokon
felülemelő lelki függetlenségre van szükségünk. Ennek a lelki független
ségnek — melyet sajnos determinál anyagi függőségünk —- megterem
tője és egyúttal megóvója a pedagógus lelkiismeret. Ez a pedagó
gus lelkismeret tesz tárgyilagossá és nem enged senkit, aki valóban
pedagógus pártpolitikussá és azon keresztül szolgává lenni. Ez a
pedagógus lelkiismeret volt (1919) és lesz a jövőben is fellegvára
a nemzeti eszmének, a nemzeti megújhodásnak. Ezen keresztül való
sulhat meg a sokat emlegetett nemzeti egység!
Hogy milyen szoros és mélyreható a kapcsolat politika és
pedagógia között, nem csekély mértékben igazolják azok a legújabb,
szélsőséges álláspontra helyezkedő pedagógusok, akik közül a német
W. Dilthey arra az eredményre jut, hogy a pedagógiai igazságok a
politikai igazságok függvényei. Még tovább megy az olasz N.
Padellaro, aki azt írja : „Abban a véleményben vagyok, hogy hiába
keressük a neveléstudomány ideális tüzét, míg feltétlenül el nem
ismerjük, hogy a pedagógia a politika szolgálója!“ — Nem hazafias,
nem nemzeti vagy állampolgári nevelést hirdetnek ma, hanem a
jelszó : politikai nevelést! Ennek a gondolatnak legközvetlenebb
végrehajtója pedig Szovjet-Oroszország.
Új idők előszele ez, mely veszedelmes szélsőségek között,
bizonytalan, ködbevesző távlatok felé sodor. Nekünk, magyar peda
gógusoknak azonban máris határozottan állást kell foglalni, mind a
német, mind az olasz felfogással szemben s nyíltan vissza kell utasí
tani minden olyan tendenciózus beállítást, mely erőszakot követ el
a pedagógia ellen s azt a politika vazallusává kívánja tenni. Vissza

233

kell utasítani a politikai nevelés gondolatát is s teljes mértékben tan'
tervünk célkitűzését szem előtt tartva, politikai n.evelés helyett állampolgári nevelést kell hirdetni, melynek alapgondolata legyen, a nem
zet, a haza mindenekfelett!

Mozduljon meg az ország!
A fenti cím alatt sorozatos cikkek jelentek meg egyik legnagyobb
napilapunk, a Pesti Hírlap hasábjain, melyeket a francia béketerv
váltott ki, amely — mint ismeretes — 25 évre (a kis entente hatalmak
sugalmazésára) meg akarja szilárdítani a mai határokat, mélyebbre
akarja ásni azokat a határköveket, melyek elválasztják 3 millió
magyar testvérünket az anyaországtól.
Meg kell állnom, mert hallom többek szavát: „A tanító ne
politizáljon !“ Teljes egészében osztom magam is e felfogást. Azon
ban, amit én akarok írni, az nem politika, az a 19.000 magyar tanító
hazafiúi szívének meleg érzése. A magyar tanítóság, mint ilyen,
nagy testület, bármennyire is nem áll párhuzamban hivatásával a
politika, mégis kell, hogy ilyen alkalomkor kifejezésre juttassuk lelkünk
őszinte akaratát és tiltakozását s ezzel együtt annak a 9 millió
magyarnak vágyát, akit mi 19.000-en egyenként ismerünk és tudjuk
a legtitkosabb óhaját. Ki ismerné jobban a 9 millió magyar lelkét,
mint mi tanítók ? 1 Ennek az ismeretnek tulajdonában emeljük sza
vunkat a fent nevezett terv ellen, ha még csak terv is, mert hál’
Istennek csak az fog maradni. De ezzel egyidejűleg fel kell hívnunk
nekünk is, akiknél — ismétlem — nem ismeri senki jobban a 9 milliót
egyenként, az Európa sorsát intéző államférfiak figyelmét a büszke
magyar nemzet lealázására, a vele szemben elkövetett példátlan
igazságtalanságok tanulmányozására, hogy azokat még idejében
orvosolhassák. Mert, hogy a magyar nemzet 16 évig tűrt, az a leg
távolabbról sem azt jelenti, hogy belenyugodott sorsába. Épp ezért
félő, ha a türelme elfogy: kitör belőle a Dugonits-vér és magával
rántja a mélységbe egész Európát. Mozduljon meg az ország,
hogy igazságot szolgáltassanak Magyarországnak 1
Mint nemzetiségi hely tanítójának, módomban áll megállapítani,
hogy a pár ezer kisebbség, amely most Csonka-Magyarországon él,
annyira hozzánőtt a magyarság szívéhez, hogy minden fáj neki, ami
a magyart érzékenyen érinti s ők valójában anyanyelvükön beszélő
magyarok. (Sajnos 1 Nem mindenütt 1 Szerk.) Ez természetes ered
ménye annak a humánus és mondhatnám udvarias magatartásnak,
amellyel viseltetett a magyar nemzet kisebbségeivel szemben mindig,
még ma is, amidőn a szomszéd államok a kenyeret kővel viszonozzák.
Erre gondolva megértjük, hogy a felvidéki tótok Magyarországhoz
kívánkoznak és hogy egy népszavazástól — mivel a XX. század
emberétől nem lehet megvonni azt a jogát, hogy ahhoz a nemzethez
csatlakozik, amelyikhez akar — mennyire borsódzik a kisantánt
államférfiainak háta. Minket egy örök természeti törvény vigasztal:
Isten az igazságot mindig diadalra juttatja. Azonban mély értelme
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van e két közmondásnak is : „Segíts magadon, az ísten is megsegít1'...
„Néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát“. Ezért mozduljon
meg Magyarország és benne a magyar tanítók i s ! !
Felsőpetény.
Sztruhár János, ev. kántortanító.

Küzdelem a magyar nemzeti egységért.
Irta : Vértesi Zoltán ev. lelkész.
(Befejező közlemény.)

6. Elődeim idejében létesített Kossuth-alapítvány, melynek
kamatai a magyar nyelvben legtöbb eredményt tanúsító tanulók
jutalmazására szolgált, sajnos, mint hadikölcsön elértéktelenedett,
azért ennek pótlására évenként gyűjtést rendezek (offertorium, Ma
gyar Nemzeti Szövetség, egyes urak, földbirtokosok, bankok útján)
s ebből kizárólag magyar nyelvű, lehetőleg képes, hazafias és vallá
sos könyveket veszek s vizsgái jutalmul kiosztom mindegyik elemi
iskolát elvégző tanulónak, aki a magyar nyelvet szóban és írásban
megtanulta. Ennek következménye lett, hogy itt hazai németjeink
családi hajlékában nemcsak egy fakó Vilmos császár képet találunk,
hanem ott van a ház büszkeségének s hazánk reménységének vizs
gái jutalomkönyve : „A magyar nemzet története“, Petőfi összes köl
teményei, „Magyar Hazám“ díszkiadásban, a magyar újtestámentom,
Luther képe mellett Bocskai, Bethlen, Kossuth, Petőfi képe és ma
gyar bibliai mondású képek. Amikor Püspök Úr körrendeletében
elrendelte, hogy a tanítás az elemiiskolában a Fébé leszakítós nap
tár alapján 5—10 perces bibliaórával kezdődjék, magyar valutánkat
nem rontottuk azzal, hogy külföldről drága Abreisskalendert, vagy
„Jugend- und Familienbibel“-t hozassunk, hanem a magyar sajtó
kiadványokat pártolva, meghozattuk az előírt Fébé magyar leszakí
tós naptárt, azt minden iskolában kifüggesztettük s tanítóink ennek
alapján tartják meg a reggeli bibliaórákat. Felsőosztályú németajkú,
de magyarosodó tanulóinkkal sorban az aznapi előírt textust és szö
veget magyarul elolvastatjuk (a bibliai szöveget egyik tanuló a német
bibliában is felkeresi és elolvassa) s ha még nem értenék meg,
anyanyelven is lefordíttatjuk (röviden, a lényeget) és megmagyaráz
zuk. Aki csak egy csöppnyi felelősséget érez a magyarság tekinte
tében, az külföldi iratokat, naptárakat (Abreisskalendereket, Wandspruchokat) nem vesz s azt lakásában, pláne egy államsegélyes
magyar iskolában, meg nem tűrheti.
7. A magyar nemzeti érzést s öntudatot az óvoda és elemi
iskola után az ismétlőiskolában folytatjuk, majd pedig a leventéknél
és a már több év óta működő kér. ifj. egyesületben. Falusi ifjúsá
gunk közül minden évben elküldünk egypárat (az útiköltséget jobbára
összegyűjtjük részükre) ifjúsági konferenciákra. Ifjaink voltak már a
Balatonon, Budapesten s Debrecenben is. Egyik filiám ismét felújí
totta azt a régi jó szokást, hogy gyermekeit magyar ref. községekbe
adja cserébe. Ifjúsági s leányegyesületi nem magyar ajkú tagjai
keresik a baráti kapcsolatokat, kölcsönös látogatás révén a szom
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széd magyar ev. és ref. gyülekezet ifjúsági egyesületeivel s tartanak
közös konferenciákat s ünnepélyeket.
8. Híveimet, különösen pedig az ifjúságot, felvilágosítom Magyarország jelenlegi helyzetéről, ismertetem a legutóbbi népszámlálás
adatait, anyanyelv, népesedési, vallási és nemzetiségi megoszlás
szempontjából is, mondván : Nézzétek, Csonkamagyarországon 92%
magyar, 5'5% németajkú stb. van ; vallás szerint a kb. 8 millió lakos
sal szemben, mely jobbára r. kát., csak félmillió evangélikus van,
hát hogyan akarjuk mi a hét és félmillió magyar közt az evangé
liumot terjeszteni, ha a német biblia mellett nem ismerjük és nem
értjük a zengzetes szép magyar bibliát is. Lám, a hazai németnyelvű
szekták, a baptisták és methodisták mily buzgók, frissek és fürgék,
utazgatnak, konferenciáznak, magyar bibliát tanulmányoznak, magyar
egyházi énekeket tanulnak, csakhogy pl. a tolnamegyei döbröközi
r. kát. magyarok között híveket toborozzanak vallásuknak. Mert ne
gondoljuk azt, hogy a céltudatos magyarosítás szektázáshoz vezet.
Éppen ellenkezőleg, azt tapasztaljuk és látjuk, hogy inkább a maradi
sváb vidéken terjednek a szekták, ahol a magyarosodás, a magyar
lélek és szellem nem vitt élénkebb vérkeringést az erekbe. Német
ajkú népünk, mivel a magyar nyelvet tökéletesen nem bírja, a ma
gyar kultúrába nem tud belekapcsolódni, pl. a szívet-lelket felüdítő
„Harangszó“-t, vagy más vallásos, társadalmi, gazdasági magyar
lapot nem olvassa, a magyar bánat, öröm, vágy és reménység hide
gen hagyja, azért árvának, idegennek érzi magát s amúgy is bizal
matlan itt-ott, nyughatatlan sváb lelke, vallásilag és politikailag is
más közösséget keres. Egyházmegyénk legutóbb elrendelte, hogy
nemzetiségi elemi iskoláinkban fontosabb egyházi énekeinket magya
rul is tanítsák. Óhajtandó volna, hogy különösen nemzetiségi vidé
ken az államsegélyt élvező kántortanító énekkart szervezzen és bizo
nyos előírt magyar egyházi és nemzeti énekeket is megtanítson s az
egymáshoz közellevő gyülekezetek évenként Cantate vasárnapján
felváltva énekversenyeket is tartsanak s a magyar énekversenyen
kitűntek az állam részéről jutalomban részesíttessenek, továbbá min
den iskolában offertóriumból s egyéb adományokból alapot létesít
senek, melyből iskolavizsgakor minden magyarul megtanult elemi
iskolát elvégző tanuló vizsgái jutalmul egy-egy magyar hazafias, vagy
vallásos könyvet kapjon. Ily képes kis jutalomkönyvek szerkesztésére,
kiadására nagy szükség volna!
9. A „Harangszó“-t, az évi 50 filléres K1E lapot, az „Evang.
lfjúság“-ot, Luther-naptárt s a magyar sajtó hazafias és vallásos
kiadványait ismertessék meg és terjesszék magyarosodó németajkú
ifjúságunk között és felnőtt híveinknél is. Miután a nagynémetek
autarkiára berendezkedve, ők sem veszik meg gazdasági terménye
inket, külföldi idegennyelvű, leszakítós naptárak s egyéb vallásos
iratok hozatalával ne rontsuk valutánkat. Az állam által ingyen ren
delkezésre bocsátott magyar gazdasági és népkönyvtárt, s különösen
Luther-társaságunk vallásos kiadványait az iskolaszékek vegyék
igénybe, ne engedjék beporosodni, hanem adják hetenként rendsze
resen ifjúságunk és népünk kezébe. Vallásos vagy hazafias tárgyú
komoly műkedvelő előadást az ifjúsággal lehetőleg csak magyar
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nyelven adassunk elő s a nőegyleti szeretetvendégség alkalmával az
előadásokat, énekeket a gyülekezet nyelve mellett az állam nyelvén
is tartsuk.
10. Templomokon vagy iskolákon, illetve azok belsejében sok
helyen csak német feliratokat láttam. így pl. Bonyhádon a baptista
imaházon nagy betűkkel olvashatjuk: „Kapelle der baptistischen
Gemeinde“ stb. Ez törvényellenes, mert a gyülekezet nyelvén is
alkalmazhatnak feliratot, de paritásosán az állam nyelvén is ugyan
akkora betűkkel kiírandó a felirat.
11. A névmagyarosítást is — tekintve, hogy a belső érzelem
külsőképpen is kifejezést keres — okkal-móddal elősegítenünk és
pártolnunk kell. Nálunk már önként vagy heten-nyolcan megmagyarosí
tották nevüket, melyeket bátran és büszkén viselnek.
12. Egyetemes egyházunk vezetői menjenek Németországba, s
a Gusztáv Adolf egyesület s egyéb lutheri gyűléseken világosítsák
fel s oktassák ki a nagynémeteket az ezeréves magyar nemzettel
szemben elfogult és igazságtalan magatartásukról.
13. Ha egy kocsma vagy italmérési jog kiadásánál a megbíz
hatóság kivizsgálására a hatóság az illető kocsmáros ükapjáról is
anyakönyvi kivonatot és erkölcsi bizonyítványt kér, kétszeresen és
kérlelhetetlen szigorúsággal megkövetelhetjük, hogy népünk jövendő
vezérei kiválasztásánál a theologia, tanítóképzőintézet és jegyzőtan
folyamra csak magyar szülők gyermekeit, vagy magyarság szempont
jából teljesen megbízható növendékeket vegyenek fel, akiket ma
gasztos hivatásukra az ugyancsak százszázalékos magyar érzelmű
tanárok gondos neveléssel készítsenek elő. Akiben csak egyetlenegy
csepp vér van, mely a magyarság ellen lázadozik, a sokat szenve
dett magyarság jobb jövője iránt közömbös, se hideg, se meleg
érzelmű, azt fenti vezérképző iskolákba felvenni nem lehet, ha pedig
már felvétettek és a legcsekélyebb pángermán vagy pánszláv maga
tartást tanúsítják, az intézetből azonnal kicsapandók.
14. A veszélyeztetett pontokon a nemzetiségi községek iskolá
jánál vonja meg az állam az államsegélyt, illetve állítson fel azon
nal magyar tanítók vezetésével állami elemi iskolát.
15. Amint a bárányavármegyei ált. tanítóegyesületi gyűlésen is
szóba került, óhajtandó volna, hogy a felekezeti iskoláknál is az
egyházi főhatóság, illetve egy egyházmegyei tanügyi bizottság nevezze
ki és helyezze el időnként a tanítókat és ne bízzák ezt a fontos
jogot, mely sokszor áldatlan viszálykodásra ad okot, a hívekre.
Helyénvalónak tartanám, a lelkészeknek is ilyeténképpen való kine
vezését és áthelyezését. Időszerű volna már az általános kulturadó
kivetése, amelyből a lelkészek s felekezeti tanítók díjaztatnának;
esetleg a tanítók díjaztatását — elválasztva a tanítói javadalmak a
kántoriaktól — teljesen az állam venné magára.
16. Végül legyen szabad leszögeznem azt, hogy én nem a
német, vagy bármilyen más anyanyelv ellen vagyok, hiszen én, mint
magyarajkú, 30 év óta német nyelven prédikálok. Tudom azt, hogy
nem a külső a fontos, hanem a belső érzelem és cselekedet, de
tudom azt is, hogy: „nyelvében él a nemzet!“ Látom a fel-felbukkanó fekélyes tünetekből, hogy mindaddig kisért a nemzetiségi kér
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dés s a lelketlen agitátorok mindaddig termékeny talajra találnak,
amíg az itt évszázadok óta letelepült, otthont és kenyeret talált nem
zetiségeinket — kik erre mindig hajlandóságot is mutattak és mutat
nak — teljesen meg nem magyarosítjuk. A magyarajkúak ám tanul
janak németül (inkább mint a holt latin nyelvet), de a németajkúaknak jobban kell tudniok az állam nyelvét a magyart, mint a németet,
mert csak ekkor és csak ez esetben lesznek erősek a nemzetiségi
agitátorokkal szemben és csak ekkor számíthat reájuk az állam száz
százalékban.
Itt említem meg, hogy az elcsatolt Baranyából, Jugoszláv terü
letről, tavaly 10—12 éves evang. magyar- és németajkú szülőktől
származó gyermekek jöttek át és iratkoztak be elemi iskolánkba.
Egyik sem tudott már se magyarul, se németül, csak szerbül. íme
a szerbek rövid 15 év alatt teljesen elszerbesítették az ottlevő magyarés németajkúakat, igaz, hogy ott minden kis faluban ott van a szerb
óvónő, kihez a 3—6 éves gyermekeket — kivétel nélkül mind —
kötelesek a szülők eljáratni, mert különben alaposan meg lesznek
büntetve és az összes iskolák, kizárólag szerb tanítókkal, államosítva
vannak. A még ott levő magyar tanítókat — bár már ezek is tud
nak szerbül és tanítanak is szerbül — évenként megújuló oly szi
gorú szerb vizsgálatokra, kényszerítik, hogy sorra elbuknak és las
sanként kidobják őket. így van ez a többi megszállott területen is.
Azt mondják erre hatóságaink: nekünk nemesebb példával kell
előljárnunk. Hát kérdem, mi hasznunk volt és van ebből ? . , . Van
hála ? Ellenkezőleg, jóságunkkal, türelmünkkel a nemzetiségek vissza
élnek és most már ott tartunk, hogy ebben a szerencsétlen, ezer
sebtől vérző hazánkban a nemzeti egységet megbontó egyetemi
tanárokat, orvosokat, képviselőket, törvényhozókat is kitermelünk.
Lehet ezt tűrni ? Hiszen ez tisztára nemzeti öngyilkosság volna, ha
efölött bárgyú nemtörődömséggel szemet hunynánk és a bajt —
talán még nem késő — minden eszközzel orvosolni nem igyekeznénk.
Itt a tizenkettedik óra, hogy a fentieket megszívleljük és a
magyarosítást s ezáltal a nemzeti egység megteremtését a nemzeti
ségi egyházak, községek s azok vezetői az állammal karöltve meg
kezdjék, folytassák és diadalra juttassák.

Á z 1927. évi október hó 27.-én tartott egyetemes közgyűlés jkv.-nek
65. pontja az 5. bekezdésében kim ondja : „az Országos Evang.
Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Orsz. Evang.
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egyegy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi
iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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MEGJEGYZÉSEK
Külön is felhívjuk olvasóink figyelmét a mai magyarság ki
magasló költőjének, Reményik Sándornak hozzánk is szóló versére.
A költő szíves megértéséből a jövőben is hozunk tőle tanításokat,
amelyek evangéliumi szellemüknél fogva különösen alkalmasak arrat
hogy gyermekeink és egyháztagjaink iskolában és ünnepélyeken
megismerjék.

A győri ev. iskola 1783. évi tanterve.
Közli: W eitler János igazgató.
Gyülekezetünk ádvent első vasárnapján ünnepelte temploma
felavatásának 150. évfordulóját. Erre az alkalomra a templom kívül
és belül, de még a konventépület is új köntöst kapott. A renoválási
költségek meghaladták a 25.000 P-t s ez az összeg a gyülekezeti
tagok önként felajánlott adományaiból gyűlt össze. A jubileumi ünnep
előtti vasárnapokon sorozatos előadások voltak a gyülekezet volt
templomairól. A mostani templomunk már a hatodik. A város
különféle helyein voltak elődeinknek templomai, ezeket az üldöz
tetések idején elvették, van amelyik tűzvész által pusztult el.
A jubileumi esztendőben a régi jegyzőkönyvekben és feljegyzésekben
kutatva, kezembe akadt egy tanterv is, mely a győri ev. iskola
számára készült. Ezt a tantervet Schönfeld Mihály tanító állította
össze 1783-ban. Most, amikor a magyar tanítóságnak a helyi tan
menet, tananyagfelosztás, a vázlatkészítés annyi gondot okoz, talán
nem lesz felesleges munka, ha egy kicsit visszatekintünk a múltba,
hogy meglássuk a már régen porladozó tanítótestvéreinket, kiknek
ugyancsak volt gondjuk elég, hisz ezeknek nem volt tantervűk,
utasításuk és a tanterv, tananyag, órarend, módszer minden súlyával
az ő vállukra nehezedett. Ki tudná megmondani, hogy az alábbi
tanterv, mely német nyelven íródott, mennyi álmatlan éjszakát okozott
Schönfeld Mihály tanítónak ?
Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy a győri ev. elemi
iskolával kapcsolatban egy algimnáziuma is volt a gyülekezetnek,
vagy amint akkor nevezték : gramatika és syntaxis.
Lássuk most már a tantervet 1
I. Tanulók. A. Elemi iskolai tanulók, a) Az első osztály anyaga :
1. Betűismeret és írás. 2. Szavak szótagokra választása. 3. Szavak
olvasása és írása. 4. Számjegyek ismertetése és írása.
b) A második osztály anyaga: 1. Folyékony olvasás magyar
és német nyelven. 2. Számjegyekkel írott számok olvasása és írása.
3. Szép- és helyesírás gyakorlása. 4. Folyékony olvasás latin nyelven.
5. A növendékek a vallás első tanításaiban részesülnek bibliai
történetek, részben pedig más példák alapján, hogy ezáltal Isten
félelmére, a szülők és elöljárók iránt gyermeki szeretetre és enge-
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delmességre, békességre, szemérmetességre, a tétlenség, a hazugság,
a lustaság és rendetlenség kerülésére neveltessenek.
B. Algimnáziumi tanulók (Studienschüler), a) Első tanfolyam.
Ezek a következő tudományokat hallgatják német nyelven: 1. Ter
mészetrajz. 2. Számtan. 3. Mértan. 4. Természettan. 5. Antropogenia,
vagyis az ember fizikai és psychologiai alkotása. 6. Politikai földrajz.
7. Általános világtörténelem. 8. Magyarország története. 9. Gazdaság
tan. 10. Technológia, vagyis a kézmívesség, művészet, gyárak és
kereskedelem ismertetése. 11. A természeti és kinyilatkoztatott vallások
igazságai. 12. A magyar, német és latin nyelv alaptételei. 13. Rajz
művészet.
Tanmenet az első tanfolyambeliek (8—12 évesek) részére.
Első tanulmányi,év. (8—9 évesek): 1. Számtan és mértan.
2. Természetrajz. 3. Általános nyelvtan. 4. Latin olvasás mellett a
pensumban talált latin szavak jelentése és a deklináció és cunjugácó
gyakorlása.
Második tanulmányi év. (9—10 évesek): 1. Számtan és mértan
ismétlése. 2. Természettan. 3. Az anyanyelv sajátosságai kapcsolat
ban a nemzeti nyelven írt dolgozatokkal. 4. Latinból fordítás az
anyanyelvre.
Harmadik tanulmányi év. (10—11 évesek): 1. Gazdaságtan.
2. Politikai földrajz. 3. A latin nyelv alaptételei és sajátossága kap
csolatban latin dolgozatok készítésével. 4. A stílusgyakorlatok foly
tatása nemzeti nyelven.
Negyedik tanulmányi év. (11 —12 évesek): 1. Technológia.
2. Általános világtörténelem. 3. A magyar anyanyelvűek német, a
német anyanyelvűek magyar dolgozatokat készítenek. 4. Hallgatják
a latin klasszikusok magyarázatát és gyakorolják magukat latin
dolgozatok írásában.
b) Második tanfolyam : 12 éven felüliek az itteni tanulmányaik
befejezéséig. Ezek tanítása latin nyelven történik s az első tanfolyam
ban megemlített tudományokon kívül hallgatnak még metafizikát,
jogot, az államok történetét, görög és héber nyelvet és folytatják
a latin nyelv tanulmányait.
II. Tanítók. A. Elemi iskolai tanítók. Ezek tanítják a gyerme
keket olvasásra, írásra. Két elemi iskolai tanító szükséges, az egyik
az első osztályt a 6—7 éveseket tanítja, a másik a 7—8 éveseket,
a második osztályt vezeti.
B.
Tanárok (Studienlehrer). Német nyelven tanítják a 8—12
éveseket. Az első matematikát, természettant, gazdaságtant, technoló
giát, antropogeniát és rajzot tanít. A második a természeti és
kinyilatkoztatott vallások igazságait, erkölcstant, természetrajzot,
latint (fordítás, olvasás és klasszikusok magyarázata). A harmadik
általános világtörténelmet, politikai földrajzot, magyar és német
nyelvet kapcsolatban stílusgyakorlatokkal. Magyarország történetét
és szépírást.
A második tanfolyamban a tanár latin nyelven adja elő a 12
éven felülieknek az egyes tudományokat.
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Előírás a tanítók részére.
1. A tanítványokkal szelíden és leereszkedve bánjanak a tanítók.
2. Kötelességének becsületes és szorgalmas teljesítése által és ne
szolgai hajlongással és olyan tanulók dicséretével, kik ezt meg nem
érdemlik, igyekezzenek a tanítók elöljáróiknak elismerését, valamint
a tanítványok és azok szüleinek szeretetét, megbecsülését kiérdemelni.
3. Nincs megengedve a tanítónak a gyermeket arculütni, fejére,
kezére, vagy lábára verni, sem pedig hasábfán térdeltetni. 4. Szerda
és szombat délután a tanítók menjenek a növendékekkel sétálni
s ez alkalommal hívják fel ezek figyelmét ott künn a természetben
Isten hatalmára, bölcseségére és jóságára. 5. Egyik a másikról,
főleg a gyermekek és szülők előtt, soha rosszat ne mondjon. 6. A
gyermekekkel szemben részrehajlásra senki és semmi által ne hagyja
magát csábítani. 7. Adjanak példát tanítványaiknak azáltal, hogy az
Istenfélelmet, az emberbaráti szeretetet és a becsületességet nemcsak
hirdetik, hanem mindenkor gyakorolják.
Tanítási rend az elemi iskola két osztályában.
1. Az első osztályban délelőtt 9—11. és délután 2—3 óráig
van tanítás. Az egyes napokra és tanítási órákra nem lehet határozott
munkaprogrammot adni. (Amikor ezen kitételt olvastam, eszembe
jutott a közmondás: „Nincsen semmi új a nap alatt“. Schönfeld
Mihály már 1783-ban azt tartotta, hogy nem szabad az alsó osz
tályokban órarend szerint tantárgyakat tanítani, hanem az össztanítás
— Gesamtunterricht — felel meg a kisgyermekek lelkének, amely
tanítási mód mellett minden órában lehet és van hittan, számtan,
írás, olvasás stb., aszerint, hogy a helyzet, a körülmények, a hangulat
azt megkívánja. Amit most külföldön, nevezetesen Ausztriában is
elrendeltek, hogy az alsó három osztályban csak össztanítás —
Gesamtunterricht — lehet a tanítási mód, azt Schönfeld Mihály, a
győri ev. iskola tanítójának pedagógiai lelke már 1783-ban vallotta
és követte.)
2. Az elemi iskolaik osztályában délelőtt 8—10., délután 2—4-ig
van tanítás. Hétfőn : olvasás az anyanyelven, délután szépírás.
Kedden : számok olvasása és írása, délután helyesírás gyakorlása.
Szerda : Hittan, délután szünet. Csütörtök : a magyar anyanyelvűek
németül, a német anyanyelvűek magyarul olvasnak, délután szépírás
gyakorlása. Péntek : latin olvasás, délután helyesírás gyakorlása úgy,
hogy a gyermekek rövid verseket, mondásokat írnak a Szentírásból,
valamint magyar, vagy német költőktől tollbamondás után s a
helyesírási hibák kijavítása után ezen verseket kívülről megtanulják,
majd emlékezetből újra leírják. Szom bat: hittan, délután szünet.
Tankönyvek az elemi iskolában. I. osztály : latin, magyar és
német olvasótáblák.
II. osztály: 1. Előgyakorlatok a figyelem és gondolkodás felébresztésére. 2. Bibliai történetek gyermekek részére.
*

150 évvel ezelőtt, amikor az általános tankötelezettségnek,
tantervnek, tanmenetnek még híre sem volt, Schönfeld Mihály már
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szükségesnek tartotta fanterv és tanmenet készítését, mely szerint
azután a győri iskola dolgozott. Hogy ez a mi győri iskolánk —
s az egyháztörténelemből tudjuk más ev. gócpontok iskolái is —
oly magas nívóra emelkedtek a múltban, főleg annak köszönhető,
hogy elődeink nemcsak annyit dolgoztak, amennyit előírtak, hanem
lelkiismeretük előírásai és paragrafusai szerint sokkal többet.
A mai tanító ugyan nem mondhatja, hogy nincsen tanterv,
tanmenet, rendelet és előírás. S ő t! Csak el ne tévedjünk ezen ren
deletek és előírások dzsungeljében ! Adjon a jó Isten iskoláinknak
most és jövőben is Schönfeld Mihályokat, kiknek van ev. tanítókhoz
méltó lelkiismeretük s akkor a sok utasításban és rendeletben,
melyek alatt a tanítóság mintha roskadozni kezdene, — bizonyára
meglátja és fel is használja mindazokat az elgondolásokat, melyekkel
iskolai munkánk eredményét fokozni tudjuk.

A tolnai tanítókörzeti konferencia után.
Elmúltak a felejthetetlen, szép napok. Aranyszavú egyházfeje
delmünk, a fáradhatatlan apostol a gyökereihez lehajló sudár jegenye
ként simogatta lelkünket, majd felkapott s szédítő régiókba vitt. Úgy
hatottak ránk mérhetetlenül gazdag gondolatai, mint a szomjas, ki
száradt mezőre a termékenyítő májusi eső. Szerettük volna a felénk
áramló gondolattengernek csodás mélységét, hullámai tűnő magassá
gával felölelni s minden gyöngycseppjét magunkkal vinni.
Új hittel, új akarással, új célkitűzésekkel és elhatározásokkal,
új lelkitartalommal telítve, felfrissített és letárgiájából felrázott felelős
ségérzettel hagytuk el egy méreteiben és értékében felbecsülhetetlen
együttlét gazdag óráit. Ennyi meleg tartalommal, a testvéri együtt
érzés és összetartozandóság érzésével talán még soha együttlét nem
töltött el bennünket.
A szélrózsa minden irányába nagy csoportok vitték szét e napok
gazdag lelkiajándékait. A sötét éjszakába rohanó vonataink misztiku
san tüzes fénnyel hasítottak bele a magyar rónába. Egy-egy távoli
őrhelyet keresve kígyóztak velünk állomásról-állomásra, hogy zaka
tolva vigyenek új fényt és új ígéretet oda, ahol már-már talán csak
pislogó, kialvó gyertyaláng világított az őrállók renyhülő, gondoktól
és hétköznapoktól felőrölt lelkierejéből.
Hiszem, hogy új élet kezdődik, új lendület támad, új lelkiisme
ret ébred, új felelősségérzet döbbenik mindenütt — az elmúlt ünnepi
órák nyomán —, ahol lankadás, fásultság, közömbösség vagy két
ségbeesés sorvasztotta már a hivatást és az életet. Hiszem, hogy sok
szeretettel körülrajongott főpásztorunk lélekébresztése még gondjain
kat is elviselhetőbbé varázsolta s mi nemcsak vallástanításunkat, de
egész életünket is krisztocentrikussá formáljuk s lelkünket restaurálva
visszaállítjuk arra a piedesztálra, melyre Krisztus hívott el apostolaivá.
Csak egyetlen disszonáns hang rázta meg sokunknak szívét:
— Vegyék át a lelkész urak a vallástanítást! — hangzott el
egy közbevetett jelszó.
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Aki az egyház emlőin nőtt fel, aki egy életen át kapta és oszto
gatta az anyaszentegyház drága áldásait, aki egy emberöltőn keresz
tül a zsenge szívek hitének magvetője volt, aki a tanítói sors
nyomorúságai és az élet roskasztó terhei között egyedül s csak akkor
talált lelki békét és üdülést, amikor az ártatlan gyermeksereget hinni,
bízni, remélni és szeretni tanította, aki az élet sújtó keze elől itt talált
egyetlen biztos menedéket, feledést és enyhülést, az nem lelkesülhet
az ilyen fásult és anyagias lélekből pattant jelszavakra és nem dob
hatja el magától könnyelműen az életnek egyetlen szép, üde darabját,
ahol még virágok teremnek, enyhülés, üdítő, ózondús levegő áramlik.
A hitéletet élő evang. tanító számára e jelszót beigazolni sem a
filozófia ékesszólásával, sem a teológia igazságaival, sem a teória
bölcseségével nem lehet. Ám tekinthetik az anyagelvűek a kenyér
szerzésnek minden módját robotnak, százszor meggyűlölt kényszerű
ségnek, de a hivatása magaslatán álló evangélikus tanító, nem
tekintheti ugyanannak a hitoktatást! Vagy hogy a teológiai felkészült
séggel próbáljuk indokolni ? Ám szegényes indoknak jó, de vájjon
valóban ez kell-e a kicsinyek hitoktatásához ? Nem-e inkább sok-sok
szeretet ? Nem-e inkább ember-, Isten-, egyház-, hivafásszeretet ?
És főleg élő hit kell hozzá ! Meglátó hit, beszédes hit és cselekvő
hit ! No meg példaadó h it! Csak ennyi az, ami jó hitoktatóvá avat
s olyanná, aki megkönnyezné azt az órát, melyben a hitoktatást
kivennék a kezéből.
A zakatoló vonat végre is megállóit a legtávolabbi állomásokon
is. A testvéreitől búcsúzkodó tanítót újra visszakövetelte az élet.
A magasztos ünnepnapok után a szürke hétköznapok, a rideg valóság,
a morajló élet harca. Mi maradt meg benned k. Tanítótestvérem ama
nagyszerű gondolattengerből, melynek mélységét magasságával együtt
olyan kitűnő jóakarattal igyekeztél felnyalábolni s magaddal vinni ?
Ugye, bibliával a kezedben állasz ott, katedrád mellett és soha nem
érzett lelki gyönyörűséggel ünnepeled meg „Zsuzsikának“ születés
napját? Boldog örömmel szervezed meg a „kicsinyek egyházát“ s
kíváncsi tekintettel révedezel iskolád eddig ismeretlen lelkivilágába,
amikor első „gondnokodat“ kinevezed vagy megválasztatod.
Új lendülettel és fokozódó önhiteddel igyekszel tanításodat
krisztocentrikussá tenni, a nyájas krisztusarcot szigorú vonásokkal
eltorzítani s ez új arcvonásokban a magad szigorú bíráját is fel
ismerni!? — Egyszóval, hivatásodban elmélyedve, megmozdult benned
a fokozott lelkiismeret felelősségérzet tudata.
Ha csak ennyit vihettünk is magunkkal ama csodás gondolattenger ragyogó gyöngyeiből, nem hiába töltöttük el ott napjainkat —
hiszen ez volt a felejthetetlen, szép napok célja.
De itt emlékezzünk főpásztorunk egyik szíves megjegyzésére,
mellyel a konferenciát sűrített tanfolyamnak minősítette. Tanfolyam
volt az a mi számunkra, melynek anyagából ugyan vizsgáznunk sem
ő méltósága, sem más előtt nem kell, de igenis kellene önmagunk
előtt és lelkiismeretünk előtt; de vájjon ki képes erre ? Ki tudta fel
ölelni és sajátjává tenni azt a nagy művészettel felépített anyagot,
melynek ma már talán csak töredékei élnek. Nagy kár volna, ha
ő méltósága egyetlen szava is pusztába kiáltó szó maradna vagy
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veszendőbe menne. Éppen ezért a konferencia maradandó értékét
abban látnám, ha a püspök úr ő méltósága felbecsülhetetlen értékű,
hivatásunkat elmélyítő előadását felújíthatnánk. Mindnyájunk örömét
és iskoláink, egyházunk jólfelfogott érdekét szolgálná, ha gondos
kodás történne arról, hogy a még hátralevő konferenciák valamelyikén
egy kiváló gyorsíró megörökítené az előadásokat, hogy aztán kinyom
tatva minden iskola megszerezhesse. Ugyanakkor mindnyájan teljes
lelkiismereti kötelességtudással sajátunkká, vérünkké tennénk azt.
(A kőszegi konferencián a püspök űr ő méltósága, nagy örömömre,
felajánlotta, hogy előadásainak anyagát a konferenciák után rendel
kezésemre bocsátja. Mi ezt az anyagot lapunk egy külön augusztusi
számában közöljük. Szerk.) Olyan dolgokat hallottunk ott, melyek
szoros hivatásunkat nagyszerű tartalommal telíthetik, de amit sem
tanítóképzőben, sem könyvekből, sem az élettől nem kaphatunk meg.
Eleven lélek, a Krisztus eleven lelke buzog azokban, új lelket formál
hivatásunkhoz s még a robotos lelkű egyénben is új, mély felelősségérzetet és kötelességtudást ébreszt, vallási, evangéliumi öntudatot,
hitet és buzgóságot teremt vagy ébreszt. Meg is könnyíti nagy és
fáradságos munkánkat, mert lelkesült erőt önt a szívbe, felüdít, hevít
és serkent újult munkakedvre. Feledteti azt a sok méltatlanságot,
amivel az élet és a sors ver. Az Ur szőlőjébe meggyőződéses és
elhivatott munkásokká, igazi tanítókká, a Mester apostolaivá avat.
Széppé teszi számunkra ezt a sokszor megunt, nem egyszer meg
is átkozott életet. Megbecsültté is teszi a sokszor lenézett, megvetett
tanítói hivatást.
Az új tanterv alapvető, nemesen szép gondolataiba elmerülő
tanító számára egy még szebb, egy csudás világba engedett bepillan
tást bölcs főpásztorunk. Mentsük hát meg e csudás világ képét a
jelen és a jövendő számára a nyomtatott betű és nyomdafesték
hatalmával.
A konferencia egyik sajnálatos momentuma eszünkbe juttatja,
hogy a tanítónak fontos nevelői szerepe is van. Nevelnie kell a
gyermeksereget többek között illemre. E hivatásunkat azonban csak
úgy tölthetjük be, ha a társadalom szabályaival előbb magunk tisz
tában vagyunk.
Legyen e megemlékezés szerény figyelmeztető, nehogy az élet
ránkpirítson ott, ahol talán legjobban fájna a társadalom előítélete.
_________
Orszigety Lajos.

Időt a tanítónak!
Irta : Szalkay I. Károly.
Furcsán fog hangzani, tudom, hogy ilyen felkiáltással lépek én
most a nyilvánosság elé. Nem is magamtól teszem ezt, érzem, hogy
velem együtt százan és ezren mozdultak meg és kiáltanak így ! Ta
lán megütközést is kelt egyesek előtt, hogy most, amikor új rakomány
teher elfogadására kell igent mondanunk, akkor, mintegy ellenoffenziva lökéseként rázza meg a közvéleményt e kis m ondat: Időt a tani-
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tónak ! Ha bombaként hat is, nem én leszek az első s az egyetlen,
aki így kiált.
E kiáltó szót — ha csak az is marad — más ajkakról, soka
kéról elhangzani hallottam. A legmeggyőzőbb és legbátrabb hang
Kiszely kartársunk tollából látott napvilágot.
Nem is kívánunk mást, minthogy illetékesek előtt megfontolás
tárgyává tétessék a nem nagyon okszerűen átgondolt, gyakorlatilag,
fizikai nehézségekbe ütköző, sok helyen szinte lehetetlenségbe fuló
vázlatkészítés megváltoztatása legalább annyiban, hogy csak a h a
ladási napló bővíttessék ki rövidebb vázlat alakjában külön vázlat
készítés mellőzésével. — (Mindegyik más célt szolgál! Szerk.) De
kartársunk észrevételeivel egyetemben leginkább az fájhat nekünk,
hogy ismét megszületett egy terhes rendelet a működő tanítóság
meghallgatása nélkül. Ezzel kapcsolatban kiemeljük, hogy nem ter
heket lerázni, nem kibújni a munka alól akar a tanítóság, hiszen
megértőbb, a nemzet naggyátétele kérdéseiben egy testület sem volt
és önfeláldozóbb sem, mint éppen a tanítóság. S ha a vázlatkészítés,
mint cél szentesítené az eszközt, hogy ezzel nemzetügyünk lendüle
tes előrohaladást ér el, aláírjuk mind és végrehajtjuk. De máris szá
mos gyakorlatilag bebizonyított akadály felmerüléséről sóhajt a taní
tóság főképp azért, mert nyugodt mederben nem folyhat a tanítás
idő hiánya miatt. Különösen az osztatlan iskolavezetők és kántorok
körében, kiknek sem vasárnapjuk, sem karácsonyuk, húsvétjuk és
pünkösdjük sincsen. A bizalmatlanság fájó tudata az örökös ostor
csapkodás, a terhek elviselhetetlensége soha nem sejtett tompulást
fog jelenteni az eddig elég szép eredményekben bővelkedő isko
láknál is.
Sokoldalúságot és kiváló egyéniséget kívánnak a tanítótól. De
hogy ezeket felépíthesse magában, ahhoz mód eddig nem adatott.
Csupán négy fal közé szoríttatott a tanító, mert a rendelkezések vég
rehajtása csak odaszegezte, nem is fejlődhetett ki olyanná énje, mi
lyenné szerepe és a társadalom kívánná. Pedig az alapos munkához
széles látókör, ismeretgyüjtés szükséges, melyeket száraz papírok nem
adhatnak meg, mozgásra pedig idő nem áll rendelkezésre.
Időt tehát a tanítónak, hogy átgondolhassa a rengeteg tennivaló
célravezetőségeinek módozatait. Foglalkozhasson szemléltetni szánt
anyagokkal. Beleélhesse magát a témába, mert ennyi megterhelés
mellett csak gépies munkára képes. Kísérletezhessen a célok sokfé
leségein, hogy meggyőző, kialakult irányok biztos és nyugodt meg
teremtésével állhasson katedrája elé.
Időt a jellemképzésre, hogy olvashasson a tanító. Necsak ren
deleteket, hanem szak- és általános ismereti könyveket. Legyen ideje,
hogy nyugodtan kialakíthassa véleményeit lapok, újságok, folyóiratok
hasznos témáiban, mert csak így tud haladni a korral, felfogással,
erkölcsi nézetekkel, nemzetközi viszonylatok hasznos alkalmazásá
val. Eddig csak átfutó percek álltak rendelkezésére, sőt legtöbb he
lyen ez sem, mert fáradt az agy és — fáradt leend a „kéz“ is.
Időt és módot, hogy utazhasson ! Bármennyire merész is e gon
dolat, de feltétlen inkább szükséges önmagára és hivatásához, mint
íróasztalnál száraz gondolatok közt őrlődnie. Szükséges volna, hogy
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szünidejét a sok irka-firka helyett személyes tapasztalatgyűjtéssel terít
hesse ; más-más vidékeket, helyeket látogathasson, nem szórakozás,
hanem ismeretbővítés céljából, mit átadhat időről-időre, alkalmakkor
községének, iskolájának. Hányán vannak, kik szűk hazánkban még
sem Balatonunkat és környékét, sem egy nagyobb bányánkat vagy
történelmi nevezetességű városainkat, Bakonyunkat, Mátránkat, Al
földünket, Tiszánkat nem láthatták és tanítaniuk kell való tárgyila
gosság nélkül, csupán elgondolások, elképzelések alapján. Mennyi
hasznos hasonlítás, népnevelő érdemes gondolatokkal gazdagodna
a még mindig hiányosan képzett tanítóságunk.
Időt gyárak, ipari, gazdasági központok megtekintésére; módot
ilynemű szabad mozgásra, segítő kezet ezek megtételére. Megszám
lálható könnyen, hányán láttak közülünk múzeumot, barlangot vagy
más környék életviszonyait, gazdasági, ipari különlegességeit.
Időt — legalább arra, hogy a családokat meglátogathassa köz
ségében, valami társadalmi életet élhessen, szakemberekkel érintkez
hessen, életviszonyokat tanulmányozhasson, hogy irányítani, lelkileg
nemesíteni tudjon munkakörében, környezetében.
Sorolhatnék még el hiányosságokat, szükséglendőket. De minek?
Mindnyájan érezzük ezeket, csak beszélni nem merünk ezekről, kérni
nem mertünk eddig ilyen rendeletekből. Pedig ilyen lehetőségek mel
lett lenne csak ideális tanítás, emelkedett közműveltség. Mennyi
utasítás és rendelkezés válna feleslegessé ! Mennyire magától épülne
fel a nívós tanítás s észrevétlenül eltűnne a tanító személyéről és
mentalitásáról a még mindig fájón fennálló felfogás társadalomszerte.
Alaposan, következetesen és haladóan a korral tudna tanítani a ta
nítóság, de ha csak követelnek tőle és gúzsbakötik mindenét, mégha
elvégzi is munkáját, félő, hogy kényszermunka lesz az és nem fej
lődő nemzetnevelés, művelő igehirdetés.
Szóljatok hozzá mindnyájan, nem kívánatos-e néha bátorságot
merítve az agyonkötözöttségből és nemcsak munkát, de időt is me
rünk kérni munkánk igazán hasznos elvégzéséhez ! Nem magunkért,
nem könnyebbségünkért, de verejtékezésünk érdemes gyümölcsöztetéséért!
Nem követeljük ! — kérjük: Időt a tanítónak !
Szentgotthárd.

Tanítói körzeti konferencia Kőszegen.
írta : Bertalan Sándor.

1936. máj. 5—6

A nyugati országhatár e kies fekvésű városa, melyet Trianon
átka a fejlődésben megakasztott, mintha két napra visszanyerte volna
régi élénkségét. Mintha a vadgesztenyevirágtól illatos ódon utcákon
bolyongó és a múlt ezernyi emlékén elmerengő tanítók az élő
tiltakozás fáklyáit gyújtották volna meg.
A természet újuló és pompázatos arcán szétömlő áldó napsugár
mintha csak szimbolikus kifejezője lett volna annak az áldott mun
kának, amely e városban folyt s melynek nyomán a lelkekben
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visszhang keletkezett. Mintha a langyos májusi eső is azt a termé
kenyítő lelki-esőt akarta volna jelenteni, amely a konferencia egész
tartama alatt az ihletett ajkakról a tanítói lelkekbe hullott.
Mintha csak a „mai élet“ borongós egéről — ha csak rövid időre
is — elszálltak volna a sötét fellegek s a derűs ég kékjéről az Isten
szeretetének fényes napsugara ragyogta volna be a lelkeket. Mintha
csak az Ur Jézus szava hangzott volna e két napon a tanítók, az
Isten veteményes kertjének munkásai felé: „Engedjétek hozzám
jönni akisgyerm ekeket... Jöjjetek énhozzám mindnyájan!“ Mintha
egy hatalmas égi reflektor vetette volna fényét a tanítói lelkekbe,
hogy azok meglássák azt a lelki űrt, melyet a szeretetnek és az
Istenbe vetett élő hitnek kell kitölteni!
Ez a konferencia ma valóságos életszükségletet jelentett, mert
egész elgondolásában a Krisztust állította a vallás középpontjába.
Azt a Krisztust, aki „megváltott bennünket: „Nem arannyal, nem
ezüsttel, hanem az Ő szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével
és halálával.“ Ma, amikor kelet felől az istentelen áramlat lángjai
a nyugatot is lángokba akarják borítani, amikor templompillérek
recsegnek és omlanak össze, amikor a lángokban álló és megszentségtelenített templomok mellett őrült „Néróként“ tombol és
tobzódik a vakságba és hitetlenségbe süllyedt embermilliók serege,
— százszorta fontos az ilyen hiterősítő konferenciák rendezése. Mert
általuk alkalom adódik a tanítóknak, hogy személyes kapcsolatot
keressenek és találjanak a világ megváltójával s rajta keresztül a
Mindenség Urával.
Azok az áhítatok, amelyek a napi megbeszéléseket bevezették
és bezárták, tartalmas voltuknál fogva valóságos lelki élménnyé
váltak a tanítók számára. Meg kellett éreznie mindenkinek, hogy
a láthatatlan egyházé az elsőség. Hogy új életet kell teremteni,
amelyet az Ige táp lál! Hogy Krisztus a Megváltó és mi az Ő megváltottjai vagyunk. Hogy Krisztus életét adta az én bűneimért is és
ezáltal sajátja lettem. Tehát a „krisztocentrikusság“ a vallás és a
vallásos élet alapja. Az ige teszi az egyházat egyházzá s a hit az
örökkévaló kegyelem forrása. Hogy a tanítónak legnagyobb és leg
szentebb feladata a gyermek lelkekben a Krisztus képet kialakítani.
A záró áhítatban szinte összesűrűsödött az egész megbeszélés anyaga.
Kicsendült belőle az az óriási felelősség, amely a tanító vállán
nyugszik. Mert egykor számot kell adnunk a reánk bízott seregről s
jaj lesz annak, aki ellen vádoló szóval lép fel a gyermeksereg!
Végső eredményként tehát nem alakíthat ki Krisztus képet a gyer
meki lélekben az a tanító, aki azt a saját lelkében sem képes
kialakítani, akinek hitbeli kételyei vannak.
Ha most visszaemlékezünk arra a két napra, amelyet Kőszegen
töltöttünk s amelynek áldásait rajtunk keresztül megérzik a reánk
bízott gyermek lelkek is, kell, hogy szívünkben hála ébredjen fő
pásztorunk, dr. Kapi Béla ő méltósága iránt, aki bámulatos munka
bírással, vonzó előadással és mindenre kiterjedő figyelmességgel
elvezetett bennünket a „mély vizekre“, a Krisztusban való hittel
teljes élethez. Minden egyes előadása megdönthetetlen tényeket
tárt elénk. Onkénytelenül is lelkiismeretünkhöz fordultunk, hogy
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vájjon mi eddig így tettünk-e ? Kihasználtuk-e az összes lehetősé
geket ? Vallásoktatásunkkal elértük-e a bűntudatra ébredést és
hirdettük-e az isteni kegyelem megjelenését ? Élménnyé tettük-e a
biblia szent tanításait ? A közösségi életre neveltük-e a gyermekeket,
akik azután készek másokon segíteni és szolgálni ?
Ludván Sándor, Kertai János, Orbán Károly, Gaál Sándor kar
társak előterjesztései a vallástanításra vonatkozóan, egy-egy fáklyát
adtak a kezünkbe, amelyeknek birtokában bizton haladhatunk az
örök cél felé.
Somogyi Béla kartárs előadása a vallástanítás tárgyi feltételeiről,
élményt jelentett mindnyájunk számára. Rámutatott arra a tényre,
hogy a vallásoktatás célja nem merülhet ki a tanulságok és erkölcsi
igazságok levonásában. Az elvont dolgok iránt megfelelő előkészítéssel
hangulatot kell teremteni. A vallást élménnyé kell tenni! Soha sem
szabad a módszerben megfeledkezni arról, hogy gyermekkel állunk
szemben 1
A személyi feltételekben elénk állt az a követelmény, mely
szerint az élő hitet először önmagunkban kell erősítenünk ! Bizonyság
tévő életet kell éljen a tanító, mert csak így tudja a gyereket az
örök szellemiség életkörébe bekapcsolni. Személyes hit kell, mert
e nélkül a vallásoktatói munka csak üres foglalkozás lesz.
Súlyos gondolatok szálltak az előadók leikéből a hallgatóság
felé. Új lehetőségek gazdag tárháza nyílt meg számunkra e konferen
cián. Lelkűnkben új fénypontok keletkeztek, amelyek segítenek
bennünket a súlyos órákban az igaz utat megtalálni! Valóságos
lelkiismeret vizsgálat és alázatos bűnbánat volt e konferencia hatása.
Mert meg kellett vallanunk, hogy sok mulasztást követtünk . el,
habár nem mindig a mi hibánkból. Ez a konferencia megmutatta
azt az utat, amelyen haladva az igazi ev. keresztyén ember típusa
kialakul. De ugyanakkor éreztük azt a nagy hiányt is, amelyet a
megfelelő vallástanítási segédkönyvek hiánya jelent. Mindazonáltal
reméljük, hogy ez a kérdés csakhamar megoldást nyer!
Úgy érzem, nem túlzók, ha azt állítom, hogy lelkiekben gaz
dagodva távoztunk e konferenciáról. Gazdagabbak lettünk s így mi is
gazdagíthatjuk a reánk bízottakat. Megéreztük felelősségünk súlyát
s minden bizonnyal igyekezni fogunk, hogy a Krisztus képét minél
tökéletesebben kialakíthassuk a gyermek lelkekben.
Hála legyen a Mindenhatónak, aki e drága alkalmat adta
nekünk. Köszönet azoknak, akik magvas előadásaikkal lelkünket
kiemelték a mindennapi élet szürkeségéből. Vajha gazdag aratás
jönne ez áldott magvetésre ! ?
(Itt jegyzem meg, hogy D. Kapi Béla püspök valamennyi elő
adása az „Evangélikus Népiskoládban meg fog jelenni. Ez lesz az
augusztusi szám. E nagy áldozatkészségért hálás köszönet az
„Ev. Népiskola“ szerkesztőjének !)

Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
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Régen és most.
Kedves Tanítótestvéreim ! Különös időket élünk. A mai rohanó
élet nehéz súllyal nehezedik az egész emberiségre. Egyik oldalon a
munkát, illetve kenyeret hajszoló munkanélküléség tétlensége őrli
fel millió és millió ember idegzetét, a másik oldalon meg azokat,
akik munkahelyeken vannak, a túlhalmozott munka szorongatja
szinte az agyonnyomásig. S ez így van úgyszólván az egész világon.
Mi tanítók sem vagyunk kivételek.
Mire e sorok megjelennek, a legtöbben már végeztek is a most
esedékes nagy munkával : a tanmenetkészítéssel. Ha ezt úgy készít
jük el, amint most emlegetik, akkor az osztatlan iskola tanítójára ez
igen nagy munkatöbbletet jelent, mert sok gondolkodást és körül
tekintést kíván a sok kapcsolás, erkölcsi és helyi vonatkoztatás,
csendes munka bejegyzés stb. Es nem lesz elég a hetekre való
beosztás, hanem órákra, illetve félórákra kell azt elkészíteni.
De másképpen volt ez a régi „jó“ világban, de sok minden
nem kellett, ami most kell. Amikor csak a gazdálkodás volt egyik
másik tanítónak az iskolánkívül munkája. Rá is voltak nagyon
útalva erre a munkatöbbletre, mert akkor nem volt ám VII. fiz. osz
tály (ugyancsak nehéz ezt elérni manapság is, saját magamon tapasz
talva, ki is nagy türelemmel várom már évek óta, hogy belekerülje
nek azok, akik nálamnál is tovább várnak már, hogy rám, illetve
ránk is sor kerüljön). A tanév is sokkal rövidebb volt s így hosszabb
a szünidő és mégis voltak jó iskolák, kiváló tanítók. Voltak, de
aránylag kis százalékban. A mostani idő és irány és követelmény
pedig a fordított arányt kívánja, ezért van a szigorúbb felügyelet és
az egyöntetűségre való törekvés.
A mi evangélikus iskoláinkban régen is eléggé meg volt az
egyöntetűség és az ellenőrzés is. Igaz ünnepi jellegű volt az úgynevezett
„kis vizsga“, amikor az iskolalátogató bizottság megjelent, de annak
tagjai észrevehették s szóvátehették a hiányokat is. Kir. tanfelügyelőt
bizony ritkán láttunk a háború előtt. Hogy ez a mostani kör
zeti felügyelői rendszer hogyan fog beválni, azt előre nem tudhatjuk.
Annyit azonban már kezdünk látni, hogy a mostani formájában nem
fog teljesen megfelelni a gyakorlati követelményeknek ; mert az az
évenkénti egyszeri látogatás kevés, a velejáró sok jegyzőkönyvezés
pedig sok. Hisz az utóbbi időben a kir. tanfelügyelet is megjelent
majd minden évben minden iskolában. A helyzet tehát jelenleg az,
hogy minden vonalon több lett vele a dolog s az igazi cél : a gyakori
látogatás még nincs elérve.
Kedves Testvéreim ! Én elég hosszú ideig benne éltem azok
ban az úgynevezett régi jó időkben, amikor sokkal kevesebb volt a
tanító elfoglaltsága (megemlítem, hogy aki munkálkodni akart, akkor
is talált ám elég munkateret és alkalmat), mégis azt mondom, hogy
már öregedő fejjel is inkább ezt a mostani állapotot választom sok
tennivalójával s fokozottabb felelősségével, mint a semmittevést, mert
dolgozni öröm és boldogság. Üdvözítő Urunk is a folytonos munkára
serkent, különösen a lelki munkára. Tartsuk hát jónak azt, hogy dől-
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gozhatunk, mert még a túlfeszített munka sem tesz a lélekben és a
testben annyi kárt, mint a tétlenség.
Ne csüggedezzetek ! Az Úr két nagyon fontos fegyvert ád min
den munkása kezébe : az imádságot és az igét. Ezekből árad ki az
az erő, mely képessé tesz a munkára s a nehézségek leküzdésére.
Próbáljuk csak meg imádsággal s igével kezdeni a napot s azzal
folytatni és fejezni be, csodálatosan fogjuk tapasztalni az Úr meg
segítő kegyelmét. Higyjétek el, hogy az a mi legnagyobb hibánk s
fogyatkozásunk, hogy keveset imádkozunk s nem tápláljuk lelkünket
elegendő bőséggel az ige eledelével. Kemény az a derék s merev az
a térd, nem akar még az Ür előtt sem meghajolni. Mi ne tévesszük
sohasem szem elől, hogy evangélikus tanítók vagyunk, kiket a név
is kötelez az igével való gyakori foglalkozásra, ha nem akarunk
méltatlan viselői lenni nevünknek s akikre fokozottabban nehezedik
a felelősség abban az irányban is, hogy mennyire tudjuk az igét
megkedveltetni a ránkbízottakkal is.
Fel hát a munkára ! Az Úr legyen velünk !
Bánó Ádám, igazgató-tanító.

Tornaünnepély. Hősök vasárnapja.
Május utolsó vasárnapja. A természet már teljes pompájában
virít. Itt-ott még virágzó fák fehér foltja ragyog a mezők zöld végtelenjén.
Zeng-bong az erdő. A madarak dala, a fák között libegő, nap
sugárban táncoló lepkék, döngicsélő méhek : valami kimondhatatla
nul boldog érzést gyújtanak szívünkben.
Emlékezésre méltó ez az időszak.
Bedőlt sírokban, jeltelenül, valahol messze, ahol éppen így ra
gyog a természet, örök álmukat álmodják hősi halottaink.
Messze .. . messze korhadó keresztek a la tt. . .
S néhány nap múlva megkondulnak a trianoni gyászünnep
szomorú harangjai. Az emlékezésnek ebbe a lágyan hullámzó halk
muzsikájába a valóság szomorú akkordjai törnek.
S a tavaszi ragyogás — szomorú őszi ködbe vész . . .
De figyelmeztetés is hangzik felénk : Legyetek éberek ! Legye
tek vigyázok ! Erősek és talpig férfiak !
Trianon éveit éljük. Körülöttünk ordasok üvöltenek. Gyűlölet
tengerben álló magányos szírt vagyunk. A fájdalom, a megcsúfoltatás árva keresztje . . .
Éppen ezért, ha meg akarunk állni: erősnek, fegyelmezettnek
kell le.nnünk. Katonáknak. Dicső holtakhoz méltó katonáknak.
És mi győzni akarunk ! Élni újabb ezerévig 1
Az iskola az a hely, ahol ennek az új életnek katonáivá ne
velhetjük az új sarjakat.
Most nem beszélek ennek a nevelésnek lelki feladatairól.
Mindnyájunk előtt tisztán áll az úgyis. Bent van a Tanterv cél
kitűzésében „öntudatosan hazafias polgárokat nevelni“.
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A tervszerű neveléshez tartozik a testi nevelés is. Ma már en
nek nevelői fontosságát nem kell hangsúlyozni.
Az edzett te st: önfegyelmező akarat, együttérzés, együttküzdés,
engedelmesség és bajtársiasság alappillére.
Nem izomkolosszusok nevelése a cél. Vallásos, hazafias erős
magyarok: „Emberebb ember, magyarabb magyar!“
Ha egész éven át intenzíven foglalkozunk a testgyakorlás taní
tásával, akkor nem okoz nagyobb fejtörést egy tornaünnepély rende
zése Hősök vasárnapjának délutánján.
Talán nem is kell bővebben beszélni arról, milyen hatalmas
erkölcsi erőt rejt ez magában.
Itt különösképpen a falura gondolok. A délelőtt megtartott ün
nepély lelkiélményeit szilárdítjuk, maradandóbbá tesszük a mi kis
hadseregünk, az iskolás gyermekek ünnepélyével.
Felnőttnek, gyermeknek, tanítónak egyaránt ad valamit a haza
fias lelkesedéséhez, mélyítéséhez ez az ünnep.
Faluról beszélek. Ahol az igények nem nagyok és egyszerű
dolgokkal lehet hatást elérni.
A következőkben egy osztatlan falusi iskola ilyen ünnepélyét
vázolom.
Az ünnepély műsora :
1. Hősi emlékmű megkoszorúzása.
2. Sporttérre (iskolaudvar) vonulunk.
3. Felvonulás zászlóval, énekszóval, a közönség köszöntése.
4. Szabadgyakorlat kis zászlócskákkal, énekszóra. III.—VI. o.
5. Játékos szabadgyakorlat. I.—II. o.
6. Tréfás versenyek. 111.—VI. o.
7. Botgyakorlat énekszóra. III.—VI. o.
8. Versenyek. (Stafétafutás, ugrás, labdadobás.) III.—VI. o.
9. Tréfás versenyek. I.—II. o.
10. Gúlák. Élőkép.
11. Kézilabdamérkőzés 2 * 1 0 perc.
12. H iszekegy... Elvonulás zászlóval.
Ez a műsor a helyi viszonyokhoz mérten alakulhat. De több
semmiesetre sem lehet egy 50—60-as létszámú osztatlan iskolában.
Ennyit is csak komoly előkészítés után adhatunk.
Az ünnepélyen általában arra ügyeljünk, hogy gyermekeink
fegyelmezett, de azért vidám magatartást tanúsítsanak. Egy sípjelre
némuljon el a kacaj és mindegyik a vezetőn „csüngjön“. Termé
szetesen a tréfás számoknál csak harsogjon a nevetés és biztatás
hangja. Az egyes számok gyors ütemben peregjenek. Nagy szünetek
unalmassá válnak. A jelzett műsor ezt igyekszik elősegíteni. Mert a
kb. 2 óráig tartó ünnepély nagyon kimerítené gyermekeinket, ha mind
egyiknek folyton kellene szerepelnie.
A felvonulás zászlóval, énekszóra történik; a közönséget kar
felemeléssel (sportüdvözlés) köszöntjük.
A szabad- és botgyakorlatokban csak ügyesebb növendékeink
szerepelnek. 24-es létszám már szépen hat, 12 fiú, 12 leány válta
kozó sorbeosztással. Ezek a gyakorlatok énekszóra történnek. Mel-
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lékelten közlöm egy ilyen gyakorlatomat. Egy kis gyakorlattal bárki
könnyen összeállíthat maga is ilyen gyakorlatot, egy énekórán tanult
indulóra vagy pattogós ütemű dalra. A botokat, zászlócskákat kézi
munkaórákon készítjük. Egyszer kell megcsinálni, évekig használ
hatjuk.
Tréfás versenyekben azokat szerepeltetjük, akik a komolyakból
kimaradtak. így pihenőt nyújtunk a szereplőknek és a hangulat is
emelkedik. Azt hiszem, mindenki ismer ilyen tréfás versenyanyagot
bőven. Kezdve a zsákfutástól a békaugrálásig, tojásfutás, kötélhúzás,
birkózás, sajkaadogatás stb. Arra ügyeljünk, hogy ezek a számok
ne menjenek az ünnepély erkölcsi értékének rovására. Például: nem
feltétlenül szükséges lepényevést és hasonló, esztétikailag nem éppen
épületes mutatványokat hozni.
A komoly versenyszámokban ne az egyéni, hanem a tömeg
versenyekre törekedjünk. Alkalmas erre a stafétafutás, ugrás (távol),
labdadobás. A stafétafutásnál lehet a bot helyett levelet átadni (le
velesfutás), amelyben az ünnepéllyel kapcsolatos valamilyen komoly
vagy tréfás üzenet lehet a közönség számára, amit a győztes csapat
egy tagja felolvas.
Ugrásnál, dobásnál 3—4-es csapatok szerepeljenek. Nem az a
lényeges, hogy Jancsi mekkorát ugrik, hanem, hogy összefogva
3—4-en mit tudnak 1
Egy-két hatásos gúla, egy irredenta élőkép nagyban fokozza
ünnepélyünk hatását.
A kézilabda újabban komoly sikereket ér el, a sokszor durva
és balesetekkel tarkított labdarúgással szemben. Kedveltessük meg
gyermekeinkkel, akiktől idővel a „nagyok“ is átvehetik (leventék). A
nyerserővel szemben itt inkább az ügyesség dominál. Hogy mennyire
igaz ez, bizonyítja tavalyi tornaünnepélyünk, amelyen „izgalmas és
szép küzdelem után“ — a közönség viharos tetszése közepett — a
leánycsapat győzött a fiúk csapata ellen.
Gondolom, sok helyen megvan már ez. Ahol nincs, próbáljuk
meg 1 Pénzbe nem kerül 1 Egy kis fáradság az egész, amelyért bő
séges kárpótlást nyújt a gyermekek öröme, a szülők hálája. Lelkünk
a gyermekek vidám kacaján, a közönség zaján túl, derűs nyugalom
mal száll a jólvégzett munka örömének virágos mezőin.
S a távol kékes ködeiből látjuk kiemelkedni az épülő új NagyMagyarország csillogó tornyait, amelyhez mi is elhordtuk a magunk
tégláját.
Jó Munkát, Testvérek !
Szász András.

Márciusi, áprilisi, májusi, júniusi hangjegymelléklet ívenként 10
fillérért portómentes küldéssel kiadónál kapható.
Kéri a Simon és Garab cég lapunk igentisztelt munkatársait,
hogy a kéziratra használt papírosnak csak az egyik oldalára és
olvashatóan szíveskedjenek írni.
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HIVATALOS RÉSZ
Harmincéves találkozó!
Szeretettel kérem osztálytársaimat, akik velem 1906-ban a soproni
ev. tanítóképzőben végeztek, közöljék velem azonnal pontos címüket,
az általuk ismert társak címeit és azon elhatározásukat,résztvennének-e
az általunk rendezendő harmincéves találkozón Sopronban, való
színűleg június 29-én?
Kérem egyúttal a találkozóra vonatkozó esetleges óhajokat és
terveket is közölni.
Testvéri szívélyes üdvözlettel:
Majos, 1936. május 10.
Grieszhaber Endre Henrik
U. p. Bonyhad, lolna vm.
iaazfmtó

A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület
közgyűlése.
A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Tanítóegyesület folyó évi
május hó 15-én, pénteken d. u. félnégyórai kezdettel Nyíregyházán,
a központi iskola tanácstermében D. Geduly Henrik püspök úr fel
avatása 25. évfordulójának megünneplésére rendkívüli közgyűlést
tartott a következő tárgysorozattal:
1. Megnyitó istentisztelet.
2. Megnyitás a központi iskola tanácstermében.
3. Határozati javaslat bemutatása D. Geduly Henrik püspök úr
felavatása 25. évfordulójának megörökítésére.
4. Elnöki zárszó.
5. Erős vár . .. Közének.
A közgyűlésről bővebben is megemlékezünk. Megjelent azon
az Országos Ev. Tanítóegyesület elnöke és pénztárosa is.

Tanítógyűlés.
A budapesti ág. hitv. evangélikus egyházmegyei Tanítói Kör
1936. május hó 20-án, szerdán d. e. 11 órai kezdettel Budapesten,
IV., Deák-tér 4. szám alatt lévő elemi iskola tanácskozó termében
tartotta évi rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal :
1. Gyűlés előtt 10 óra 45 perckor istentisztelet a Deák-téri
templomban.
2. Siki Béla elnök megnyitója.
3. A gyűlésen megjelentek üdvözlése. Esetleges válaszok.
4. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
5. Az iskolafelügyelet az új törvény alapján. írta és felolvasta:
Gadányi János igazgató-tanító.
6. Hangjegy utáni énektanítás az alsó osztályban. Mintatanítást
tart Raffay Sándor tanító.
7. Tisztújítás.
8. Pénztáros jelentése.
9. Indítványok tárgyalása.
10. A gyűlés bezárása. ________
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A debreceni evang. elemi iskola jubileuma.
Debreceni iskolánk szép ünnepségeket ült május 24-én ; ötvenéves múltjára
tekintett vissza lélekemelő megemlékezésekben.
Az iskola minden kicsisége mellett Debrecen számottevő magas társadalmi
köreinek iskolája, ahol a város minden íelekezetű rétege meleg otthont talál. A jubi
leumi ünnepségek megmutatták, hogy iskolánk tanítványai ott vannak a város, az
ország minden vezető rétegében. Olyan szép seregszemle volt ez az ünnepély, de
monstrálta az iskola eredményes munkáját.
Az ünnepi istentiszteleten Pass László alesperes párhuzamot vont a hősök
vértanú élete s az ötvenéves iskola munkásainak áldozatos élete között: mindakettö
hős, amaz vérét adta a hazáért, emez életét égeti el a jövendőért.
A vármegyeházán az ünnepi díszközgyűlést dr. Horvay Róbert II. Felügyelő
nyitotta meg, aki az evang. iskola szükségességéről, az egyházzal való összeforrottságáról beszélt: a kettő együtt él és virul; külön-külön nem. Az igazgató ünnepi
beszédében elmondta az iskola történetét: Materny Lajosé az érdem, aki hittel,
energiával biztosítja az iskola megnyitását, fennmaradását sok-sok évtizeden keresz
tül, megteremti az iskolát támogató Fillér-Egyletet, amelyik a női lélek álhatatosságával legyőzi a város idegenkedését iskolánk iránt. Örömmel köszöntötte iskolánk
első még élő tanítóját, Kézdy (Kubacska) Istvánt, a nyíregyházi ev. iskola nyug,
igazgatóját, aki boldog örömmel szemlélheti azt az iskolát, amit ő teremtett meg
boldogemlékű Hollós (Holzhammer) Istvánnal. A magvetés, a felvirágoztatás nemes
munkáját végezték Polster Adolf, aki 37 évig, Keller Sándor, aki 9 évig dolgoztak,
Elefánty Sándor, aki 32 éve munkálkodik az iskolánál. Iskolánkban működtek rövidebb ideig: Plachta Albert, Topscher Lajos, Rohács Ida, Nagy Júlia, Blósz Júlia,
Moór Béla, Geislinger Pál, Urbán Gusztáv, Baranyai Sarolta, Gulácsy Lászlóné, Kardeván Hermin, Sándor Mária, Kiss Ilona. Földes Elek 15 évi munkája maradandó
nyomot hagyott az iskola életében. — A mostani testület tagjai az igazgatón kívül:
Elefánty Ilona, Jung Sebestyén, Povázsay László. Méltatta aztán, mi emelte ki a
debreceni evang. iskolát Debrecen elemi iskolái fölé: az, hogy a felekezeti elfogult
ság, társadalmi, világnézeti harcok küzdelme soha be nem csaptak az iskola falai
közé, megállt a tiszta erkölcs, Isten-, haza-, felebarátí szeretet alapján. A gyermeket
tette meg az iskolai munka középpontjának, annak aktivitását vitte be minden taní
tásba, nevelésbe. Erről beszélnek már a 45 év előtti jegyzőkönyvek, jelentések,
mintha csak a mai tanterv célkitűzéseit hallanék. Örök kezdeményező, úttörő, haladó,
Galilei volt iskolánk az „iskolák városá“-ban. Szeretet teremtette, tartotta fenn, s
jövendő utravalója is a szeretet marad.
Kutass Kálmán szombathelyi ev. lelkész, volt tanítványunk, alkalmi költemé
nyét Tóth Lili adta elő nagy hatással.
Kézdy, a volt tanítványok lelkes ovációja közben, üdvözölte első iskoláját a
pátriárkái kor bölcseségével. A tiszai egyházkerület, egyházmegye, a ref. egyházkerület, a debreceni ref. egyház, Debrecen sz. kir. város, a tanfelügyelőség, a
nyíregyházi és a tiszai egyházker. tanítóegyesület, a Gönczy és az Ált. Tanítótestület,
a ref. és a róm. kát. iskolák képviselői üdvözölték a jubiláló iskolát, des Combes
Henrik főtanácsos, a volt tanítványok, Tomcsányi Gábor a kis tanítványok meleg
ségével köszöntötték közös alma materüket. A díszközgyűlés határozatba foglalta
az iskola tanító-munkásainak gazdag életét, iskolánk felvirágoztatása körüli érdemeiket.
Azután az iskola udvarán leplezték le az iskola hősi halált halt volt tanítványai
nak emléktábláját hatalmas, demonstráló külsőségek között, megemlítve a már emlí
tett küldöttségek képviselőin kívül a Frontharcos Szövetség helyi csoportjának dísz
ben megjelent századét és tisztikarát, Tomcsányi Gábor ezredessel az élén, az
iskola cserkészcsapatait zászlósán. Vitéz Tamássy Lajos gyönyörű beszédben mél
tatta a hősi tanítványokat, akik hősi cselekedettel éltek és haltak meggyőződésükért.
Aradi János dr Majoros Richárd Mennyei rádióját szavalta nagy hatással ; mind a
kettő az iskola volt tanítványa. Az ünnepségeken az Egyházi Vegyeskar, az iskolai
gyermekkar alkalmi egyházi és hazafias kórusokat adott elő. A volt tanítók hatalmas
tablóját elkészítette a tanítványok hálája, jubileumi alapot teremtett az iskola tanulói
számára. Az iskola kiállította a volt tanítványok rajzait, munkáit, az iskolai létszám
hullámzások grafikonjait, az iskolaorvos négy évi tanulói vizsgálatok tanulságos szem
léleti képeit a tanulók fejlettségéről, tápláltságáról, a tuberkulózisra értékelt gyermekek,
fertőző megbetegedésekről, továbbá a növekedési és súlybeli gyarapodásokról.
Az iskola igazgatója megírta az iskola történetét, amit a tanítványi áldozatkészség
adott ki s teremtette meg a hősök emléktábláját is.
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K0 NVVISMERTETES
Somorjai László : Elemi iskolák testgyakorlása, ahol
sem tornaterem, sem felszerelés nincs, bármely
iskolatípus számára.
A debreceni ref. tanítóképzőintézet testnevelési tanára : Somorjai
László olyan tanítóknak írta, akik még rendszeres testgyakorlást nem
tanítottak, vagy ha tanítottak is, tévelyegtek a módszerben és anyag
ban. Összeállította a módszerre vonatkozó gondolatokat, utasításokat
és az anyagot. Az anyag követi a módszert, utasításokat. Az anyag
a Tanterv követelményeinek bővített kiadása rendszeres, fokozatos
óratervekben, A könyvben minden időre, minden osztálynak minden
helyre van óraterv, melynek vázlatát közli néhány részletes terve
zettel együtt. Az egyes csoportok részére felvett 10—12 óraterv
anyaga az elemi iskolai testgyakorlás egyszerű, építő és frissítő
mozgássorozata, melyből nem hiányzik sohasem a jó kedv, a kacagás,
a hangulat, a gyermek napsugara. A könyv 12 oldalon közli a részletes
útmutatást, 7 oldalon közöl kidolgozott tervezeteket, 24 oldalon óra
terveket, 10 oldalon játékok leírását, majd a gyakorlatokhoz pontos
jegyzéket s az óratervek szabadgyakarlatainak és társasgyakorlatainak
sematikus rajzát, végül pedig vizsgái és ünnepségi műsorokat.
A valóban használható mű ára 1 pengő, megrendelhető Somorjai
László tanárnál : Debrecen, tanítóképző.
S.

Csekey István és Diósi G éza : Hírhedt zenésze
a világnak . . .
(Egykorú versek Liszt Ferenchez.) Szeged: 1936. 90 oldal. Ára L20 P.
Liszt Ferenc emlékének a megünneplése országszerte folyik
zenében, szóban és írásban. Ez a füzet is az ünnepi évvel kap
csolatos írások egyike. Célja főként az iskolai Liszt-emlékünnepek
szavalóinak megfelelő anyagot kezébe adni. A kiadvány az 1838—
1886. évek közti időből 13 magyar és 9 idegen (német, olasz, angol)
eredetű, Lisztről szóló költeményt közöl, az idegen nyelvűeket költői
becsű magyar fordítósban is. A költemények legtöbbje Liszt művészi
és emberi nagyságáról szól. Közülük kimagaslik Vörösmarty közismert,
remek ódája és Vajda János négy strófányi verse. Az ünnepi hangok
közül csak a német Heine gúnyos verse ütközik ki, de ez nem is
abból a célból került a füzetbe, hogy ünnepélyen elszavalják. A füzet
elején levő rövid Liszt-életrajz különösen néhány olyan adat miatt
érdemel figyelmet, ami Liszt származására és gyermekéveire vonat
kozik. Ezt követi Liszt önvallomása hazafiságéról (1838. május),
majd Csekey István egyetemi professzornak Szeged város törvényhatósági bizottságához benyújtott indítványának („Hozzuk haza Liszt
Ferencet“) a szövege, melyben különösen a Liszt személye és Szeged
város közötti kapcsolatot domborítja ki.
A Lisztről szóló költemények sora e füzet tartalmával nincs
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kimerítve, de a közölt versek (melyek közül ma már nem egy csak
nehezen hozzáférhető) elég példát szolgáltatnak arra, hogy a „hírhedett
zenészt“-t mily sokan énekelték meg lelkes hangú költeményekben.
_________
Dr. Gárdonyi Zoltán.

A belső növekvésről.
A halállal szembenéző bátorság és az élés kényszerűsége
között vezet hivatásunk útja, mely belső növekvésünkkel azonos.
A mi belső fejlődésünk állandó testi gyötrelmekkel párosul.
De mi annak ellenére nem tudunk, nem is akarunk meggyógyulni
földi halálunkig. Belső növekvés a haldokló emberben megy végbe
legfeltűnőbben, mintahogy a buzgó imádság a megtartóztatással
karöltve vezet eredményre.
Külső megpróbáltatások semmit sem érnek, ha általuk szívünk
nem vezéreltetik Istenhez. Sőt hátrányára is lehetnek belső növek
vésünknek, s a saját emberi mivoltunkkal óhajtjuk leküzdeni bár
mily jóságos és erős legyen is az.
A mi emberségünk el kell, hogy süllyedjen, mihelyt Isten
megkegyelmez. És csupán az ő megkegyelmezése által hatja át lelki
fejlődésünket és változik át örökkévalóvá.
Minden emberségünk, még a legnemesebb is, csak arra való,
hogy Isten megkegyelmezzen neki.
Egész természetes, hogy az Isten kegyelmétől érintett halandó
ideig-óráig emberkerülővé válik. Minden ereje, mind testi, mind lelki
értelemben csak arra való, hogy fogadja a kegyelem kihatásait.
Ez Istenszolgálat, amelyben más ember ne legyen részes. A kegyel
met önmagunkban óvni kell és türelmesen várni, amíg keresztül
hatol rajtunk. Izzik bennünk a kegyelem, mint a fény sötét üveg mögül.
Nem lehet megelégednünk jó emberségünkkel, ha csak nem
belső növekvésünk gyümölcse az, amely azonban legtöbbször csupán
az örökkévalóság közelségében érlelődik meg.
E zért: az, ki befelé növekszik ne gondolja azt, hogy kifelé,
földi értelemben is gyarapodnia kell.
A befelé gyarapodó egyén környezete felfogásában és a való
ságban is gyakran gyenge természetű.
Befelé növekvés nem jellembeli erősség, hanem ható kegyelem,
mely ugyan az egész ember közreműködését igényli.
A benső kegyelemtől tartani lehet, mert egész életre kiható.
Benső növekvés csak a haldokló emberi természet talajából
sarjadhat. Ennek a természetnek nem kell romlottnak lennie tulajdon
képpeni értelemben, de minél jobb, annál nehezebben veszi néha
kezdetét, mert a szükségessége nem éppen föltétlenül előirányzott.
A legbiztosabb alapja a benső növekvésnek a megbocsátás.
Minél bensőségesebben, mennél homályosabban megy végbe
növekvésünk, annál kevésbbé értenek meg más emberek s végül
mi magunkat is. Egyenesen zavarjuk, avagy megakasztjuk a belső
növekvést, ha nem tudunk titkot hordozók maradni, mert titkot kép
viselünk és nem is vagyunk tudatában annak.
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A befelé tökéletesedő ember Isten felavatottja.
A kegyelem stigmáját hordozza szívében, amit takarnia kell
idegen szemek előtt. Ily belső sebhelyet nem szabad külső beavat
kozás által feltárni, mert a külvilággal való érintkezés többnyire kár
tékonyán és halálosan hat a kegyelemtől sebzett emberszívre.
Inkább befelé vérezni, mint kifelé kisebezni! Aki befelé akar
növekedni, annak az isteni rendelkezéseknek, ha érthetetlenek is —
és mindig is azok számunkra — határtalan teret kell engednie és ez
a külsőséges ember voltának sorvadását jelenti.
Belső növekvés nem egyéb, mint belenövés az ember eredeti
lényiségébe.
Belső növekvés végeredményből visszafejlődése az egész ember
nek és ez igen nehezére esik. Belső növekvés a naponkénti tény
leges megújítása kegyelmi állapotunknak.
Belső növekvés a szív imádságos munkája.
A befelé növekvő ember állapota hasonló a tehetetlen gyerme
kéhez, amelynek csak egy jogosultsága van és e z : a mennyek
országa.
Németből: Horusitzkyné Barthel Henriin.

A tanító és az irodalom.
Irta : Bertalan Sándor.
A közelgő könyvnapra való tekintettel nem lesz talán érdek
telen, ha foglalkozunk egy kicsit azzal a helyzettel, amely a ma
tanítójának életében fennáll s amely közte és az irodalom között
összekötő kapcsot jelent.
Hogy egy nemzet életében mit jelent az irodalom, nem kell
külön hangsúlyoznom. A magyar irodalom lapjairól évezredes múl
túnk minden dicsősége, szenvedése, küzdelme és békés nyugalma
tükrözik felénk. Minden nemzeti megmozdulás, szellemi áramlat
ihletet adott az íróknak s nem maradt egyetlen esemény sem meg
örökítésen. A nemzeti öntudat ébrentartása és fokozása szempont
jából kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a történelmi regénye
ket illeti meg az első hely. A mai kor mindent átformáló mechani
kus szelleme ezt az igazságot megdönteni nem képes. Százszázalé
kos érdeklődésre csak azok a művek számíthatnak, amelyek a
letargiába süllyedt népet képesek a bizonytalanság tengeréből csen
des révbe vezetni. Amelyekből a múlt ezernyi dicsősége sugárzik
felénk és új meg új biztatást ad a további küzdelemre és reménysugárt a szent cél elérésére.
Magyar tanító! Tudod-e minő szent feladat vár reád e téren?
Tudod-e, hogy a betű ismeretének kulturális áldásával együtt lélek
ölő mérget is adtál a reád bízottak kezébe? Tudod-e, hogy a betű
öl ? A gyermeki lélek hasonlatos a sivatag homokjához. Mindig
szomjazik. A tanítón, a magyar tanítón múlik, hogy ez a lélekeső
áldást hozó langyos eső lesz-e, vagy pedig ezer veszéllyel zúgó
lelki jégverés ?!
A nyomtatott betű szeretete megvan már a kis gyermekben is.
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A tanító, mint hivatott pedagógus, kell, hogy megérezze azt a ható
erőt, amely az ifjú lelkekbe árad az olvasmányokon keresztül. Ifjú
sági irodalomról is kell szólanunk. Mert ilyen is van s az a kérdés,
tudja-e minden tanító, hogy mit jelent ez ? Jelenti először is az atyai
gondoskodást azokról, akik a tanító gondjaira bízattak. Akik az élet
harchoz az ő segítségével gyűjtik a lelki fegyvereket. Jelenti a fele
lősséget azok részéről, akik az ifjúsági irodalom hivatott művelői
lettek. Jelenti a pedagógusok munkájának megkönnyítését azáltal,
hogy szórakoztatva oktat és az elvont dolgokat élménnyé alakítva
adja. Nem célom most propaganda munkát kifejteni az egyes lapok,
vagy könyvek érdekében, de rá akartam mutatni azokra a sajtó
termékekre, amelyek egyenesen hivatva vannak arra, hogy tanítói
munkánkat megkönnyítsék és az eredményt fokozzák. A „Kis Ha
rangszó“, „Az én Újságom“, „Meseország“, „Kis Pajtások“, „Magyar
Lányok“, „Ifjú évek“ és még számos pedagógusok által szerkesztett
lap szolgálja a népnevelés érdekeit és nyújt segítő jobbot a tanító
nak. Ugyanezt mondhatom az ifjúsági regényekről és elbeszélések
ről. Mi hát a teendő ? Felvilágosító munkával meg kell ismertetni a
gyermekeket ezekkel a sajtótermékekkel. A megismerésből — hatá
rozottan merem állítani — pártoló szeretet születik. Akár közös
(könnyen megvalósítható), akár egyéni előfizetés által az iskola, a
tanító munkája belekapcsolódik a nagy nemzetmentő munkába és
támogatója lesz az irodalomnak.
Szálló igévé lett ma már ez a mondás : „Mutasd, mit olvasol,
és én megmondom, ki vagy!“ Igen, mert az olvasmányok rányomják
sajátos bélyegüket az olvasókra. Az irodalom világnézetet teremt és
alakít ki az olvasók lelkében. Már most, ha az irodalom termékei
közül a kétes értékűeket szánjuk szellemi tápláléknak, nagyon roszszul járunk. De még sokkal inkább rosszul járnak a gyenge emberpalánták, akikben nincs meg a helyes ítélőképesség és értékelés
adottsága. Nyilvánvaló dolog, hogy a mai erkölcstelenségnek egyik
eredője a félresiklott irodalom.
A mai ember betű, olvasmány nélkül, el sem képzelhető. A ma
földművese fáradságos napi munkája közepette is talál módot arra,
hogy lelkének tápot adjon. A déli pihenő alatt, vagy a szekéren
haladva, előkerül a tarisznya fenekéről az összegyűrött, talán már
többnapos újság. Neki nem fontos, hogy friss híreket kapjon, csak
olvashasson. Ez a jelenség nem egy kiragadott csodabogár, hanem
a magyar ember kulturszomjának fényes bizonysága. Gazdasági
válságok vihara zúgott végig a világon. A sóhajok és jajok kínzó
könnyei vörösre marták sok-sok magyar gondterhelt arcát, de mégis,
dacolva minden nyomorúsággal, az olvasásról nem mondott le. Talán
nem is érezné jól magát a magyar gazda, ha egy kicsit nem „politi
zálhatna!“ Ennek gyökere fajiságunkban rejlik. De meg kell állnom
egy pillanatra és fel kell tennem a kérdést: „Mit olvas a falu és
város egyszerű népe ? “
Rémhistóriákkal, bestiális cselekedetek kiszénezett riportjával
telített újságok ölik ma az egyszerű nép lelkét. Felelőtlen elemek
tisztán hatás vadászásból lángra lobbantják a szenvedélyek amúgy is
könnyen fellobbanó tüzét. A magyar falu népének kulturszomját
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kielégítik ezek a hullaszagú, tipikusan mai és valóban modern írások.
És jönnek mellettük a ponyvairodalom rikítóbbnál-rikítóbb színekbe
öltöztetett érzékcsiklandozó kötetei.
A minap találkoztam egy fiatalemberrel. Kezében egy filléres
detektívregényt láttam, amelynek kiadója az egyik liberális napilap,
az írója pedig egy valaki, akiről még nem hallottam s valószínűleg
a halhatatlanok közé soha sem fog bekerülni. Megkérdeztem, hogy
mennyibe került a regény ? „20 fillérbe — hangzott a válasz, — de
sokkal többet ér, mert csuda jó dolgok vannak benne“. Tehát a
méreg h a t! Az ifjú lelkek elveszítik ítélőképességüket s nekik
mindegy, hogy ki írja azt a könyvet, csak egy a fontos : ,.jó, dolgok“
legyenek benne. Itt van tehát a másik irodalom, amely a kulturmisszió köntösében jelentkezik s a lelkeket lehúzza a sárba, a pos
ványba, ahol a „Békalencse“ burjánzik s ahol mindennek gyanús
az eredete, mert a rothadás felismerhetellenné tette az ős anyagot:
a b etűt!
A betű ö l! Szeretném ezt a rövidke mondatot egy égi szivárvány
ívre felírni, hogy egy-egy lelki megrázkódtatás vihara után eszméljen
az ember. De szeretném melléje írni ezt a másik mondatot is :
„A betű megtart!“ Igen ! 01 a betű, ha áthágja azokat a korlátokat,
amelyeket: jóízlésnek, erkölcsnek, felelősségnek hívnak. És megtart
a betű, ha e kereten belül a csüggedőkbe hitet, a lankadókba erőt
és kitartást ö n t!
Magyar tanító ! Te, ki a betűk titkaiba bevezeted a jövő nem
zedéket, tedd a kezedet a szívedre és vess számot magaddal. Milyen
útravalót adtál a rád bízott seregnek ? Megmutattad-e előttük azt az
utat, amely a lélek nemesítéséhez, a porból való felemelkedéshez
vezet ? Kezükbe adtad-e azokat a könyveket, amelyek lélekformáló
erejükkel életszükségletet jelentenek minden kultúrember számára?!
Mert amely irodalmi munka nem képes kiemelni olvasóját a minden
napi élet szürkeségéből, elveszítette létjogosultságát. Az a munka,
amelyből nem árad az író lelkének melege, hogy másokat is mele
gítsen, amelyből nem sugárzik a megnyugvást adó hit, az csak
betűhalmaz és értelmetlen szavak légiója, amely távol esik a lélektől.
A könyvnyomtatás feltalálása óta eltelt századok élénk tanúi
annak az igazságnak, hogy minél többen olvasnak, annál olcsóbb
a könyv. Ma mégis az a helyzet, hogy a könyvnapok kénytelenek
beérni a minimális sikerekkel. De ha a tanító bekapcsolódik a
munkába, ha egyéniségének meggyőző erejével, vezetői arravalóságával meg tudja változtatni azt a felfogást, hogy minden olcsó jó,
akkor majd a falusi polcokon megjelennek az értéket jelentő és
éltető könyvek! Akkor majd eltűnnek a lélek mérgező ponyvaregények. így lesz a tanító az irodalom élő bizonyságtevője és a
terjesztés apostola. De ehhez szükséges a tanító józan felfogása,
elfogulatlan ítélete és kellő olvasottsága. Kell, hogy meg tudja
válogatni az alkalmas munkákat és ha kell, csapjon le kérlelhetetlen
szigorral a „Békalencse“ és a hozzá hasonló destruktív munkákra.
Legyünk éberek ! Ma a Sátán is modern eszközökkel dolgozik.
A betű álarca mögé bújva lesi áldozatát, a hiszékeny emberleiket.
Mi ránk vár az a nagy feladat, hogy a veszélyre idejekorán figyel
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meztessük a ránk bízottakat. Nemzetünk nagy napok előtt áll. Hosszú
szenvedéssel teli éjszakánkból csak úgy tudunk egy jobb és bol
dogabb holnapra virradni, ha lelkünket eltölti a szilárd hit, ha
lelkesít bennünket az ezeréves múlt, amely létjogosultságunk leg
fényesebb bizonyítéka !
Magyar tanítók, vigyázzatok! Nézzétek meg jól, hogy mit
olvastok, mit olvastattok, mikor és hogyan ?!

VERSEK.
A néptanító sorsa.
írta : Ó rszig e ty L a jo s .

Időfolyamnak partján
Rozzant malom vagyok.
Ott zúgnak vén kerékre
Hömpölygő, vad habok.
Malomkerék csikor’g, de állja,
Míg partjait kimosta ár.
Addig forog, — s kotyogva
Reményhalakra vár.
Örömmagot garatra
Nagyritkán öntenek,
Csak bánatot, keservet,
Meg fájó könnyeket.
Nem járnak vén malomba

Tudós, bölcs férfiak...
Csak babonás parasztok,
A vének és fiák.
Mit ocsúban behoznak,
Életlisztként viszik
Es egytől-egyig tőle
Pufókra felhízik.
De jaj 1
A vám, mit hagynak,
Olyan szegény, kevés!
Sohase jut belőle
Egy új szalmafedés
A lyukas háztetőre . ..

Balatoni est.
Irta : S z á s z A n d r á s .

Kiülök a tó partjára,
messze nézek szótlanul;
hullám lohol hullám nyomán,
szép csendesen alkonyul.

Cserfes nádas peremére
a kandi hold felszalad,
fürge sirály fehér szárnya
a víz színén fodrot hagy.

A nyugvó nap kerek gömbje
egy mosolygó gyermekarc,
víz tükrében csillog az ég,
pihen a szél, nincsen harc.

Sok kigyúló fényes csillag
„Ezüsthídon“ apró dísz?
Vagy talán egy égi útnak
lámpasora s mennybe visz ? . ..

Leeresztett vitorlával
ringatózik egy csónak,
meg-megloccsan oldalában
fáradt vize a tónak . ..

Hull a harmat s a lágy szellő
virág szagát lengeti,
úgy megfog itt a békés csönd :
szíved gondját felejti.
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KIS HÍREK
Püspöki jubileum.
A tiszai egyházkerület püspöke D.
Geduly Henrik május 16-án ünnepelte
Nyíregyházán születésének 70-ik, papsá
gának 46-ik és püspökségének 25 éves
évfordulóját. Az ünneplők hatalmas tábo
rában az Országos Evangélikus Tanítóegyesület képviseletében — szíves meg
hívásra — megjelent Somogyi Béla kör
mendi igazgató-tanító, országos elnök és
Kiszely János ceglédi igazgató-tanító,
országos pénztáros. — Pénteken, 15-én
délután 4 órakor Kemény Péter igazgató
tanító meleg, testvéries hangon üdvözölte
a maga és 48 tanítótársa nevében a körük
ben megjelent elnököt és pénztárost.
A szeretetteljes szavakra Somogyi Béla
és Kiszely János válaszoltak, kik han
goztatták, hogy a kölcsönös megértés,
testvéries együttmunkálkodás hozhat csak
egyházainkra és iskoláinkra emelkedett
fejlődést és jobb jövőt. Utána a kerületi
tanítóegyesület tartotta közgyűlését, melyen
Kemény Péter elnök tartalmas szavakkal
üdvözölte a jubiláns főpásztort. Somogyi
Béla országos elnök is tolmácsolta az
ország evang. tanítóságának szeretetét és
hódoló tiszteletét, mely üdvözlésekre D.
Geduly Henrik püspök meghatottan vála
szolt. A magasszínvonalú közgyűlés a
püspök éltetésével ért véget. A szombati
fenséges hangulatú istentiszteletről és
ünnepélyes közgyűlés gyönyörű lefolyásá
ról lapunk vezetőhelyén emlékezünk meg.
Kitüntetett evangélikus tanító.
Nagy örömmel és büszkeséggel emlé
kezünk meg róla, hogy a Wodiáner-díj
ezévi kitüntetettjei között van kedves kar
társunk : Neubauer János soproni igaz
gató-tanító is. Munkásságát mi jól ismer
jük és mindig nagyra értékeltük. Kíván
juk egyesületünk nevében is, hogy a jól
megérdemelt kitüntetésnek sokáig örül
hessen mindnyájunk örömére s még sok
értékes munkával szolgálhassa evangé
likus népoktatásügyünket és nemzeti
kultúránkat.
25 éves jubileum.
A rákospalotai Madách-téri áll. elemi
iskola tantestülete és növendékei vitéz
Kálmán Béla állami iskolai tanító, tarta
lékos százados, vitézi járási hadnagy,
levente főoktatót 25 éves tanítói jubileuma
alkalmával f. évi május 2-án d. u. 5 órai
kezdettel az iskola nagytermében üdvö
zölték és tiszteletére gyermekelőadást
rendeztek.

Tanítóképzőintézeti tanárok gyűlése.
A Tanítóképzőintézeti Tanárok Orszá
gos Egyesülete 1936 május 16-án, szom
baton d. e. V2I 2 órakor Szegeden, a vá
rosháza nagytermében tartotta 26-ik ren
des közgyűlését. A tárgysorozat a követ
kező volt: 1. Elnöki megnyitó; üdvözlé
sek. 2. Főtitkár jelentése és előterjesztése.
3. Tanítói közszellemre való nevelés;
kapcsolat a végzett tanítványokkal. Elő
adja : Straub Ferenc. 4. A néprajz és
tanítóképzés. Dr. Bálint Sándor előadása.
5. Pénztáros jelentése. 6. Indítványok,
Egyházzenei hangverseny.
A Lutheránia Vegyeskar a Deák-téri
templomban 1936 április 28-án, kedden
este nagyszabású hangversenyt tartott.
A műsoron Kapi-Krélik Jenő orgona
művész Buxtehude több művének és
Pachelbel egy korálelőjátékának előadá
sával tett tanulságot rátermettségéről. Nagy
érdeklődés előzte meg ugyancsak Bux
tehude „Oh bűneink megváltója“ című
kantátájának előadását. A mű vegyeskar,
vonószenekar s orgona-kontunió Peschkó
Zoltán orgonaművész, a kiváló szólisták
s a leányiskolái énekkar interpretálásá
ban valóban magas zenei élvezetet és
áhítatot nyújtott Kapi-Králik vezénylésé
vel. Budapesten először került előadásra.
Az est közreműködői egyaránt magas
színvonalú művészetet adtak.
Templomi hangverseny.
A Szegedi Egyetemi Lutherszövetség
néhány tagja, az egyetemi hallgatók ott
hona javára templomi hangversenyt ren
dezett több evangélikus gyülekezetünkben,
így április 26-án a ceglédi egyházban is.
A gyülekezet tagjai nagy számban sereg
lettek egybe a hangverseny meghallgatá
sára. Rendkívül értékes együttes mutat
kozott be ezen az esten. Uralkodtak a
műsoron Egyed Aladár szegedi főespereslelkész énekszerzeményei. („Luther imája“
— „Legfőbb vigasz“ — „Legyen akara
tod“ — „Imádkozzál értem“.) Ezek az éne
kek az Egyetemi Lutherszövetség kiadá
sában meg is jelentek. A szép, vallásos
mélységekben járó énekeket Kuglis Zsuzsa
énekművésznő és vitéz Magyar János
szegedi ig.-tanító tolmácsolták, Egyed fő
esperes orgonakísérete mellett. Az egye
temi ifjúság munkásságáról és törekvései
ről Mayer József elnök nyújtott beszá
molót. Néhány szívhez szóló költeményt
adott elő saját szerzeményeiből Miszlay
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István tanárjelölt. — Akik a templomi
hangversenyt meghallgatták, azoknak az
volt a leghőbb vágyuk, hogy Egyed Ala
dár kiváló énekszerzeményeit minél több
gyülekezet ismerje meg és fogadja be
szivébe.
í. s.
Tíz éves a Debreceni Nyári Egyetem.
A Debreceni Nyári Egyetem tizedik
tanfolyamát az idén aug. 1— 18-ig rendezik
meg. A múlt nyáron 255 külföldi vett
rajta részt s az idén már eddig 18 nemzet
fiai közül 320 külföldi résztvevő jelent
kezett. így kiváló alkalom nyílik idegen
nyelvek gyakorlására és külföldiekkel való
megismerkedésre. A jubiláns tanfolyamon
a legkiválóbb magyar és külföldi eíőadók
tartanak előadást magyar, német, francia,
angol és olasz nyelven. Az előadások
délelőtt 8—11-ig és délután 5—7-ig lesz

nek, hogy maradjon idő a nyönyörű nagy
erdei strandon való fürdőzésre is. A hall
gatóság internátusokban, bútorozott szo
bákban és jó szállodákban nyer elhe
lyezést. A legújabb kutatásokat felölelő
előadássorozatokat hangverseny, magyar
táncbemutató, nyelvleckék, szórakozási
és sportolási alkalmak, továbbá kirándu
lások egészítik ki. A résztvevők vasúti és
vizumkedvezményt kaphatnak. Lakás és
elsőrendű ellátás három hétre 65 P. Be
iratkozási díj 8 P. Részletes felvilágosí
tással szolgál a Debreceni Nyári Egyetem
titkársága, Debrecen 10.
Hiba kiigazítás.
Lapunk májusi számában, a 217.ik
oldalon, a „Kis hírek" második hasáb
jának negyedik bekezdésében, az első
sor helyesen igy javítandó : „A T a n ító 
e g y e s ü le t O rsz. S z ö v e t s é g e " .. . stb.

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : Hamar Gyula soproni ev tanítóképző-intézeti igazgató.

A kántori előkészület kérdése.
E lap hasábjain, ebben a rovatban, sok szép cikket olvastunk
már a mai kántorok problémáiról és feladatairól. Találkoztunk ben
nük olyan gondolatokkal, amelyeket megvalósítani minden kántor
nak legszebb feladatai közé tartozik és olyan megállapításokkal,
amelyek mindegyikünkre nézve egyformán fontosak. Én most csak
egyet ragadok ki közülük, erre az egyre akarok rámutatni, úgy, ahogy
van, ez pedig az előkészület kérdése.
Előkészül a gazda a munkájához, a tanító a tanításhoz, a lel
kész az igehirdetéshez, elő kell készülnie a kántornak is az elvég
zendő kántori funkcióhoz, legyen az akár templomi orgonálás és
éneklés, vagy temetési szertartás. Elvileg ez a kérdés teljesen tisztá
zódott. Ezt alá kell írnunk mindannyiunknak ! Hogy ez az előkészü
lés milyen mérvű legyen, arról is sok vita hangzott már el. Sajnos,
sokan vannak még közöttünk, akik ezt az elvet nem teszik magu
kévá, részben, mert nem tehetik, részben, mert nem akarják. Botor
dolog volna azonban ezt a kérdést egy kézlegyintéssel elintézni.
Igenis, nekünk szembe kell néznünk vele, meg kell állapítanunk,
hogy hol a hiba, ki a hibás azért a sok orgonálási és éneklési
hibáért, amellyel templomainkban lépten-nyomon találkozunk. Aki
pedig ezzel a kérdéssel nem mer, vagy nem akar szembenézni, az
már elárulja saját magát, a saját rossz vagy hézagos munkáját, ame
lyet pedig az örökkévaló Isten dicsőségére kellene végeznie.
Jól tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák, sem a testi, sem a
lelki adottságok szerint, de tudjuk azt is, hogy minden lelki adott
ságot többé-kevésbbé pótolni lehet szorgalommal, odaadó munkával.
Különösen áll ez az orgonajátékra. Nem egyforma tudással kerül
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tünk ki annak idején a képzőből, de önképzéssel sokat lehet pótolni
és önképzés nélkül nincs haladás. E szerint azután egyikünknek
több és nagyobb gondot okoz a kántori funkciók elvégzése, mint a
másiknak. Ezeknek az elvégzése azonban lelkiismereti kérdés is.
Egyikünk kényesebb, a másik egy nagy sóhajjal kezdi és savanyú
arccal végzi azt a munkát, amelyhez elmélyülés, tisztult lélek, isten
bizalom és -félelem kell. Az egyiknek szükséges lelki munka, a má
siknál pusztán testi munka marad. Az egyiknek élvezet, a másik
nak robot.
Van bizonyára olyan is közöttünk, aki bízva istenadta tehetsé
gében, bízva technikai felkészültségében, magára nézve nem tartja
fontosnak a kötelező előkészületet. De kérdem, vájjon a mi munkánk
pusztán technikai csak ? Ugye nem, mert bizony több abban a lélek
munkája. Aki tehát a saját felkészültségében bízik, rossz talajra épít,
mert bármilyen csinos külsőleg és a technika minden szempontjának
megfelelő is bármely szobor, kép vagy zenei előadás, ha a lélek
hiányzik belőle, csak tucatmunka, vagy átlagon felüli kontárdolog
marad. Jól tudjuk, hogy mindegyikünk nem lehet sem orgona-, sem
énekművész, de a mi munkánk elvégzéséhez nem is kell azzá len
nünk. Azt azonban elvárhatja az egyház minden kántortól, hogy a
tőle telhető legjobbat nyújtsa. Ez a legjobb legyen a mi munkánk
fokmérője és a mi munkánk célja. Ha azt hisszük is, hogy dolgun
kat jól végeztük, tévedtünk, mert a jónál is van jobb. És ez a jobb
felé való törekvés legyen a kántori munkánk rugója. Már most ha
kérdezzük : mindannyiunknak elő kell-e készülnünk, kérdezd meg,
testvérem, a saját lelkedet, az biztosan megadja rá a választ.
Egy másik kérdés az, vájjon módjában van-e minden kántornak
előkészülnie ? Itt nem az ehhez szükséges időre, nem is a hangszer
kérdésre gondolok, hanem arra, vájjon tudja-e a kántor minden
esetben, hogy mire kell, illetőleg kellene készülnie ? Itt természetesen
a leviták előnyben vannak, mert ők már a hét elején tudhatják és
megállapíthatják a vasárnapi istentisztelet zenei részét képező ének
és orgonaanyagot. Nem így azonban a többiek, akiknek a lelkész
állapítja meg az éneklendő éneket. Sajnos, ők sokszor oly későn kap
ják meg ezeket, hogy az előkészülés úgyszólván lehetetlen. Ezen a
bajon azonban lehet is és kell is segíteni. Én hiszem, ha a kántor
megkéri a lelkészt, az már a hét közepén meg tudja adni a vasár
napi énekeket és ebben az esetben kell, hogy időt találjon a kántor
ahhoz, hogy az istentisztelet zenei részéhez előkészüljön, hogy az
minden nagyobb zökkenő nélkül bonyolódjék le. Mert azt ne higyjük, hogy a mi népünk úgysem ért hozzá, jó annak az úgy is. Ez
nagy és végzetes tévedés, amelynek, sajnos, sok áldozata van. En
nek az elvnek a vallói közül kerülnek ki azok, akiknek templomi
orgonálása és éneklése minden egyéb, csak nem lélekemelő s nem
útmutató az Isten felé. Ezek rendszerint azok, akiknek egyházzenei
tudása és érdeklődése egyenlő majdnem a semmivel. Ezek azok,
akiknek a kántorság pusztán kenyérkereseti lehetőség, de nem életszükséglet, nem életcél, nem lelki elhivatottság.
Mindezek után befejezésül csak annyit, hogy adjon a jó Isten
a mi egyházunknak sok olyan hűséges és lelkiismeretes kántort,
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akiknek munkája egy tégla ahhoz a nagy épülethez, amelybe a hí
vek áldó serege törekszik, ahová olyan kevesen érnek el és amely
nek homlokzatán ott ragyog ez a mégis minden ember célját kifejező
két szó : Örök élet.
Kaposszekcső.
Hoffmann Károly, kántortanító.
*
Modernség az egyházi zenében.
Manapság a rádió lehetővé teszi azt, hogy az újabb zeneművészeti irányok nem csupán a világvárosok hangversenylátogatói,
hanem az érdeklődők szélesebb köre számára is hozzáférhetőkké
válnak. Fejlettebb zenei érzékű kántoraink bizonyára nem térnek
gondolkozás nélkül napirendre a modern zene kérdései felett. Van
nak, akik őszintén lelkesednek Kodály és Bartók zenéjéért; de
vannak, akik meg sem hallgatják újabb szerzők műveit. Különösen
olyankor kell, hogy ez a kérdés kántorainkat foglalkoztassa, ha
egy-egy rádión közvetített evangélikus istentisztelet keretében hangzik
el újszerű orgonadarab, vagy énekkari szerzemény. Ezúttal nem
kívánok a modern zene általános ismertetésével foglalkozni, csupán
azt a kérdést vetem fe l: van-e helye modern zenének az istentisztelet zenei részében ?
Mindenekelőtt meg kell állapítanom, hogy a „modern zene“
rendkívül tág fogalom. Leginkább azt a zenét nevezhetjük „modern“nek, amelyik körül még folyik a nézetek harca és amelyiknek az
értékelése még nem alakult ki. Nyilvánvaló tehát, hogy a modernség
csak viszonylagos lehet, hiszen függ attól, hogy a hallgató mit érez
újszerűnek és mit már megszokottnak.
Az istentisztelet zenei részében a zeneművészet eszközei közül
csak azokat volna szabad használni, amelyek alkalmasak a lelki
épülés szolgálására. Nem megfelelő tehát mindaz a zenei kifejezésmód, amelyik a hallgató figyelmét túlságosan a zene érzékelhető,
hangzásbeli oldala irányában tartja lekötve, mert ezáltal a zene
belső tartalma nem részesülhet kellő figyelemben. Ilyen zenei kifejező
eszközök főként az élesebb, disszonánsabb hangzások, továbbá a
különlegesebb hangszínek, mivel ezek a nagy tömeg számára
szokatlanok.
Mivel az egyházi zenében a megszokottság ilyenformán nagy
jelentőséggel bír : ennélfogva a zene összes ágai közül az egyházi
zene a legkonzervatívabb. Mindamellett szükséges, hogy az egyházi
zene stílusában is legyen haladás és fejlődés. Azonban a zenének
ez az ága nem alkalmas kísérletezésekre. Újítások dolgában csak
azt veheti fel, ami a világi zenében már bevált érték, leszűrt eredmény.
A mai modern zene újszerűsége a felületes hallgató számára
mindössze élesebb, disszonánsabb hangzásokban jelentkezik. A zene
hangzása azonban csak felület, amely mögött a belső tartalom a
lényegesebb. Sok laikust a modern zene érdes, disszonáns felülete
elriaszt attól, hogy a zenei lényeg belsejébe hatoljon. Számos modern
kompozíciónál valóban nem is érdemes mélyebb tartalmat keresni,
mert sok a tartalmatlan, értéktelen szerzemény. Viszont sok esetben
valóban mély tartalom rejtőzik a disszonáns hangzások között. Új-
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szerű tartalmat különben is csak újszerű eszközökkel lehet kifejezni.
Lehet tehát valamely egyházi kompozíció „modern“ hangzású és
még sem kell száműzni az istentiszteleteinkről, feltéve, hogy az
újszerű hangzás nem önmagáért van, hanem újszerű tartalom
kifejezésének a szolgálatában áll.
Ami végül a disszonanciák használatát illeti, megállapítható,
hogy éppen az evangélikus egyházi zene nagymesterének: Bach
János Sebestyénnek a műveiben bőségesebb mértékben fordulnak
elő ilyen hangzások, mint elődei, vagy kortársai műveiben. Ezek a
zenei eszközök nála mindig a belső tartalom kifejezésének a szol
gálatában állanak. A disszonanciákban gazdag modern zenének
azt a részét, amelyik nem téveszti szem elől, hogy az egyházi zene
nem öncélú művészet, hanem az istentisztelet szolgálatára való :
ma is szívesen beengedjük templomainkba. Szükséges is, hogy a
világi zenének a kifejezőeszközök terén elért vívmányait az új
szellemű egyházi muzsika is magáéivá tegye. „Énekeljetek az
Úrnak új éneket 1“ (Zsolt. 96. 1.)
Dr. Gárdonyi Zoltán.
*

Hangjegymellékleteink.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi júniusi számának Kántori
Rovatához a következő hangjegymellékleteket csatoljuk :
1. „Uram, a Te szent angyaliddal.“ Eredeti német szövegének
szerzője: Schalling Márton (1532—1608), Melanchthon hűséges tanít
ványa, nürnbergi lelkész. A magyar szöveget némi módosítással az
1778. évi Üj Zengedező Mennyei Kar c. énekeskönyv 367. ének
szövegéből vettük. Ez a szöveg különösen gyászünnepély vagy te
metés alkalmával használható fel. A dallama egy 1577. évi straszburgi orgonatabulaturás-könyvből ismeretes. Bach J. Sebestyén (1685—
1750) a János-Passióban felhasználta a szóbanforgó szöveget és dal
lamot, mely a Kapi-féle Korálkönyvben a 286. szám alatt található.
Hangjegymellékletünkben Bach vegyeskari feldolgozását közöljük.
2. „Várjad, ő, én le lk e m ...“ Szövegét Räder Frigyes (1815—
1872) elberfeldi (poroszországi) kereskedősegéd írta. A szöveg („Harre
meine Seele“), melyet néhai D. Stráner Vilmos soproni ev. egyetemi
tanár fordítása szerint közlünk, az 1827-ben ismeretessé vált Malanféle dallammal együtt rohamosan elterjedt, mégpedig nem csupán
Németországban, hanem más államokban is. Maian Cézár (1787—
1864) genfi lelkész volt. A dallamot Stein Károly (szül. 1824-ben)
néhai wittenbergi orgonásnak és zeneigazgatónak a) vegyeskari,
b) egyneműkari és c) férfikari átírása szerint közöljük.
Hamar Gyula.
Igen kérem az egyházmegyei elnök és pénztáros urakat,
legyenek szívesek a folyó évi tagdíjakat pénztárunkba minél
hamarább beküldeni, hogy egyesületünk többrendbéli kötelezett
ségének eleget tudjon tenni. Kartársi üdvözlettel: Kiszely János
országos pénztáros.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .

Az „Á rvák Sorsjegye“ minden egy
házközségben kapható. Ára 1 P. A négy
üléses luxusautó és a cca. 17.000 P értékű
nyereményeket június hó 26-án sorsolják.
Az „Árvák Sorsjegyé“-t a dr. Pesthy Pál
ő Nagyméltósága elnöksége alatt működő
Prot. Orsz. Árvaegylet adja ki és a sors
játék a súlyos anyagi gondokkal küzdő
árvák céljait szolgálja. Kérjük a kartár
sakat, hogy a nemes ügy támogatásét
tartsák kedves kötelességüknek.
A gondolkodó ember problémái.
A természettudomány és a technika,
a néprajz és a szociográfia nagy kérdései
ma már a magyar olvasók százezreit fog
lalkoztatják. Hogyan keletkezik a rövid
látás ? Hogyan működnek a vulkánok ?
Mit köszönhet a magyar tudomány Rados
Gusztávnak és Bláthy Ottó Titusznak ?
Hogyan dolgozik a szociográfus, a mete
orológus, a geológus ? Ki volt Ivan Pet

rovich Pavlov és John Scott Haldane ?
Ezekre a kérdésekre kiváló tudósok adnak
érdekes és szakszerű feleletet a BÚVÁR
májusi számában. A magyar természettudomány és technika e páratlanul gazdag
tartalmú folyóiratának új száma nagysze
rűen illusztrált cikkekben ismerteti a
kertépítés történetét, a magyar diákok új
sportját: a modellezést, az angol világbirodalom roppant szervezetét, a Nemzeti
Múzeum állattórának újabb szerzeményeit
és a Földtani Intézet múzeumát. Max
Planckgondolatrendszerét, a mélytengerek
óriásait, a halál babonáit, Rákos mezejé
nek madár- és növényvilágát s a termé
szettudományoknak és technikának még
sok más érdekességét, melyeknek felsoro
lása túllépné rövid ismertetésünk kereteit.
A májusi szám közli a BÚVÁR idei
pontversenyének első száz helyezettjének
névsorát is. A szemle- és rejtvényrovat
a szokott magas színvonalon áll.

Szerkesztői üzenetek.
Rozsondai K., Sopron. Nyíregyházi utam közben már 14-én leadtam Ceg
léden a júniusi szóm anyagát, de azért R. költeményét pótlólag elhelyeztem. A másik
két közlemény júliusban kerül sorra. Külön augusztusi számot nyomatunk a tanítói
konferencia teológiai anyagának közlésére. Köszönöm elismerő soraidat. Nagyon
örülnék, ha az ismertetés lapunkban történnék. Nem „jogtalanság“ az, hanem egész
séges üzleti elv. így tudtunk lábra állni mi is I Észrevételeket köszönöm. Megvaló
sítjuk. A költemény közlésére vonatkozó engedélyt várom. Az erdélyi lapot meg
rendeltük. Meleg üdvözlet I
B ertalan S. A cikkek még nem késtek el. Küldd a hirdetést is. A júliusi szám
hozza. Nem ártana azt a módszertani könyvet kissé ismertetni 1A nyáron talán én is ót
tudom tanulmányozni. írásra a nyíregyházi nagy napok miatt nem volt időm. Üdvözöllek 1
Vitéz Szomjas Frigyes, S z a rv a s ! Hálára kötelez lapunkat méltató soraival.
A cikket örömmel helyeztem el megnagyobbított számunkban. Kérem máskor is
szíves közreműködését. így lesz lapunk mindig jobb és a legszélesebb rétegek lapja.
Meleg üdvözlettel 1
Koch István Cinkota, Szakács György és ifj. Lipták Mihály Szarvas,
Bokányi Jenő Bőnyrétalap. A jelentkezést a kántori tanfolyamra tudomásulvéve
előjegyeztem. A továbbiakról majd levélben küldünk értesítést, amennyiben meg
valósulhat a tanfolyam.
Kertai János Kőszeg. Az előadás szövegét köszönöm. Amint tudod, más
megoldást választottunk s az egész anyagot hozzuk augusztusban.
Sztruhár J., Felsőpetény. Cikked az ívek kinyomása után,_ tehát későn érke
zett. Máskor korábban légy szives kozzánk juttatni kéziratodat. Üdvözlettel.

A kiadó üzenetei.
Több érdeklődő kartársam nak. Szabó Pál írónak, a B é k a le n c s e szerzőjének,
elküldtem az Ev. Népiskola 3., 4., 5. számát.
Öcs. A május 2-án feladott összeggel az előfizetés 1935-ik év végéig rendeztetett.
Hoffmann K ároly Kaposszekcső. Kérésedet szívesen teljesítettem volna, de
semmiféle írást nem kapiam.
Királyfalvi G„ Budapest. Nagyon kérlek, légy szíves lev. lapon értesíteni,
mikorra várhatom és várhatjuk a 18 kijavítását 21-re. Szellőztessük a mi lapunk
ban, esetleg a napilapokban? Válaszod erre is kérem és várom._
Elefánty S., Debrecen. A küldeményt nagyon köszönöm. Üdvözöllek.

SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG
Ez a címe az evangélikus népiskolák új könyvsorozatá
nak, amely a népiskolai módszertan és tanítástan örven
detes haladásával lépést tartva, a honi evangélikus nép
oktatás hagyományaihoz híven : az evangéliumi hit és a
hazafias érzés teljes összhangjával mozdítja elő az evan
gélikus népiskolák építő munkáját. Most jelent meg ennek
a sorozatnak újabb kötete :

NAGY TANKÖNYV
%

az evangélikus népiskolák V.—VI. osztálya számára.
Szerkesztette:

Dr. KAPI BÉLA

SOMOGYI BÉLA

püspök

igazgató-tanító

422 oldalon több mint másfélszáz képet közöl és egyetlen kötetben

Egyetlen kötetben az A) és B) évfolyam (V.—VI. osztály)
teljes anyagát nyújtja: Egyháztörténet. A magyar nemzet
története, alkotmánytan. Polgári jogok és kötelességek.
Helyesírás és nyelvi magyarázatok. Földrajz. Természet
rajz, gazdaságtan, háztartástan. Vegytan, természettan.
Egészségtan.
Az 1936/37. évi tananyagbeosztás legalkalmasabban ennek
a minden sorában korszerű tankönyvnek alapján állít
ható össze.
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A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési á r a : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díjak az O rszágos Evangélikus
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A fiatal tanítónő halálára.
Irta : Áprily Lajos.
— Az aranymosó balladája c. kötetből. —

Mikor a nap sugárt kacagva vet,
a vén kert most is hallja, hogy nevet.
A költeményt szerette és a d a lt;
egy iskolai ünnepélyen
egyszer Vörösmarty-verset szavalt,
s hangjában Szép Ilonka bánata
úgy fájt, mint hullt virágok illata.
A mélabút az ablakon kívül
tavasz hallgatta értelmetlenül,
kacér tavasz, még hűtlen és hideg —
de lobbantak a hű diák-szivek.
Kertek felett a szél nyarat sirat.
Halálos hírt repít a távirat.
Friss hantot, ó sírt vándorköd belep
és búg tovább a zord ipartelep.
S a szálló ködben, nem tudom miért,
most egy mosolygó, kedves arc kísért:
friss föld alól a szép fehérruhás holt,
s a visszasajgó Szép Ilonka-sor:
„ ... Hervadása liliomhullás v o lt.. . "
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Vezetők és vezetettek.
Irta : Rozsondai Károly.

„Kezében óriás rostával
Áll az Idő és rostál egyre.“
Ismét elmúlt annyi minden nagy és kis eseményével, világ
alakító történésekkel és jelentéktelenségekkel, örömmel-búval egy
iskolai év. Elmúlt mindenestül. Az 1935—36-iki tanév is egy láncszem
volt a végtelenségben. A mi tanítói sorsunk ilyen tanév-láncszemeken
fut végig ; alig engedhetjük el az egyiket, máris nyúlunk a következő
után. Alig-alig érünk rá körülnézni, mert az élőknek nincsen
megállása.
Földi létünkben a hivatásunk betöltésével nemcsak egyéni, de
közösségi életet is élünk. Az utunkon nem egyedül megyünk, hanem
egymás kezét fogva. Mennek előttünk is és jönnek utánunk is, kö
vetünk másokat és követnek mások.
A tanító a gyermek kezét fogja. Vezeti őt. De a tanítónak is
vannak vezetői. Olyan a helyzetünk, hogy egy személyben vagyunk
vezetők és vezetettek. Egymáshoz való viszonyunk helyes felismerése
ebben a tekintetben is szükséges, mert akik egymással a hivatás
betöltésének mezején kapcsolatba kerülnek, azok felelősek is
egymásért.
Tartsunk tehát tanév végén önvizsgálatot s próbáljuk végig
gondolni a tanítványaink magatartását is. Nézzük meg, hogy vájjon
milyen vezetők, vezetettek voltunk és milyenek voltak a tanítványaink.
Az igaz önmegismerésből, tanítványaink és vezetőink megismeréséből
sok nyeresége lehet nevelői hivatásunknak.
A tanítói személyiséggel, a tanítói hivatáshoz megkívánt lelki
sajátságokkal és a tanítóképzés problémáival sok neves író műve
foglalkozik. És már szinte áttekinthetetlen az a nagy irodalom,
amely a gyermeket és az ifjúságot igyekszik a nevelőkkel minden
rr\ 1 m
orriom orfnlni
1‘ lV /Q lU lllV /l I V U I K
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Az emberismertetésnek egyik eszköze a tudományban a típus
alkotás. Vegyük szemügyre a vezetők és a vezetettek főbb típusait.
A vezetők között leggyakoribb típusok a következők:
Vannak, akik másokon erőszakos természetüknél, energikus
voltuknál, nyersességüknél fogva, fontolgatás nélküli fellépéssel
tudnak uralkodni. Ilyen vezetőkre általában ott lehet szükség, ahol
a tömeget alkotó egyének nagyrésze annyira alacsony színvonalút
hogy csak erőszakos eszközökkel vezethető. Ezeket a vezetőke,
nevezhetnők „káplár“ típusúaknak. Vannak olyanok, akik azért
képesek másokat vezetni, mert megnyerik, meggyőzik embertársaikat
az életük adta példájukkal és az igazság igaz szolgálásával. Ez a
jó példaadó egyéniség az ideális tanuló, az ideális tanító, az ideális
felsőbbség típusa. Ha az ilyen ember tudja azt az értékét, amit a
közösség számára jelent és a vezetésre jutásért még küzdeni is
hajlandó, akkor ez teszi a közösségnek a legnagyobb szolgálatot.
Mások meg azért vihetnek vezetőszerepet, mert óvatosak, fontol
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gatók. Kétes esetekben vagy hirtelen keletkezett helyzetekben
nyugodtan tudnak várni, a háttérben maradni, állásfoglalásukat
a legkedvezőbb időpontra tartogatják s akkor cselekszenek. Ha ebből
a típusból a megengedett arány meg van a tanítóban, akkor ennek
a közösség gyakran láthatja jó hasznát. De az óvatosság és fon
tolgatás nem mehet el a határozatlanságig, az önző számításig,
vagy a tettnélküliségig. Van olyan kisebb csoportja is a vezetőknek,
akik szerepelni egyáltalán nem akarnak, inkább szeretnek a háttérben
maradni. Ez a komoly típus gyakran rendelkezik a vezetéshez
szükséges képességekkel, de nem vállalkozik semmi küzdelemre,
ami a saját előremenetelét is jelenti. A közösség így veszít. Az ilyen
tanulókat a tanítónak, az ilyen tanítókat a felsőbbségnek, a köznek
kell felismernie és a megfelelő támogatásban részesítenie, a meg
felelő helyre állítania. Végül van olyan vezetőtípus is, amely éppen
az ellentéte az előbbinek. Ahol csak lehetőség van rá, mindenütt
van, rendezkedik, hangoskodik. Ez a „minden lében kanál“ termé
szeteknek szereplésre feltolakodó osztálya. Rendszerint inkább gyen
gébb értelmi képességekkel vannak megáldva, akik a belső tartalmatlanságot így ellensúlyozzák, de számító, éleseszű és hiú embereket
is találunk közöttük. Igen jószándékú, mindenért lelkesedő, örökké
nyugtalan lelkületűek is tartoznak ide.
Vezetettek azok, akik mások után igazodnak. Közöttük is több
különböző típus van. Legkönnyebben felismerhető a vezetők „uszálya“,
a barátok, a bizalmas kör, vagy a csatlósok. Jól meg kell figyelni
egy-egy vezető közvetlen környezetét úgy az életben, mint a tan
teremben a gyermekek között. A vezetettek egy másik csoportjába
sorolhatók a hízelgők és protekciósok, akik redszerint a vezető
emberi gyengéit használják ki s ellenszolgáltatásokért, személyi
érdekükből támogatják. Vannak olyan vezetettek is, akik komoly
munkatársak tudnak lenni. Ezek nem az ember után mennek,
hanem azt az ügyet nézik, amit a vezetőjük képvisel. Ez az a típus,
amelyre igazán lehet számítania a közösségnek, amely megérdemli
a vezetők bizalmát, mert tárgyilagos, cselekvő, szolgátatkész és
erkölcsi alapozottságú munkás közlegény. Egyesülésekben és iskolá
ban nagyon fontos ezeknek a felismerése. A vezetettek között
lehetnek versengők is, akik erejüket egybevetik a vezetőkével s
alkalomadtán helyükbe is nyomulnak. Vannak örökösen bírálgató
típusúak, akik általában mindennel elégedetlenek, ami történik, de
vezetésre mégis képtelenek. A tárgyilagos bírálatra, az őszinte
véleménynyilvánításra, az illendő szókimondásra a vezetőknek
szüksége van, de nem a gáncsoskodásra. Az árulkodók és besúgók
ebből a csoportból és a hízelgők közül kerülnek ki legkönnyebben.
Végül pedig könnyű felismerni a vezetetteknek azt a típusát, amelyik
mindent elfogad, csendesen engedelmeskedik. Ez a „nem sok vizet
zavaró“ elem azonban alig fejlődésképes, nem sokat alkot és sem
a katedrán, sem az iskolapadokban nem lehet tőle eredményeket
elvárni. Aki mindent elfogad, az a rosszat is könnyen magáévá
teszi. A gyenge akaratú egyéniségek jutnak legelőször lejtőre. Az
olyan tanító, aki a „légynek sem árt“, nem való a közösség élére.
Nézzünk bele a tanév végén is ebbe a tipikusát mutató tükörbe.
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Bárcsak a megnyerő, jó példaadó vezetőnek és a megbízható,
szolgálatkész munkatársnak a képét látnok meg benne.
*

De bármit mutasson is a magunk elé tartott tükör, akármelyik
embertípushoz is tartozzunk, egy szempontból egyformák vagyunk
s nincs különbség ember és ember, vezetők és vezetettek között.
Mindannyian ennek a változó, múlandó földi világnak az útjait
járjuk. Akarva-akaratlanul előre megyünk, megállás nélkül. ,S ebben
a menésben életünknek csak egyetlen Örök vezetője van. Öreá kell
hálaadással tekintenünk a most letűnt tanév végén is. Reá, a
Fiúra, aki egy az Atyával, azzal, aki a nagy idők folyamait szá
munkra is kiméri, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Az eddigi
ekért való mély hálaadás és a jövőnket kormányzó Szentháromság
iránti bizodalom töltse meg a tanévtől búcsúzó lelkünket.
Ha pedig keserűség is volna bennünk azért, mert a legjobb
igyekezettel végzett munkánk gyümölcsével nem tudunk megelége
dettek lenni, akkor is vessük minden gondunkat Őreá, mert meg
mondotta nékünk : más a vető, más az arató.

Bevezető szavak
a győri ev. énekkarok soproni hangversenyén, 1936 pünkösd hétfőjén.
A Városi Színházban elmondta : K uszák István.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Az ének a legelterjedtebb, a legegyetemesebb világnyelv. Azóta,
hogy a büszke bábeli torony rombadőlt és ezerfelé szakadt az em
berek egymást megértő nyelve, az ének kapcsolja legátfogóbban
egybe a Föld hátán élő különböző népeket. Az ének az a tökéletes
eszperantó, melyet a világ legtávolabbi sarkain élők is megértenek
s amellyel ők is el tudják mondani mindazt, ami bennük ég, fáj,
gyászol és örül.
Az ének — m. t. H. és U. — maga a beszélő lélek. Benne
van az egyén, a nemzetek, az emberiség minden bűne, vergődése,
minden erénye és küzdelme. Benne van ennek a városnak az élete,
a sorsa is. Hisz két évtizeddel ezelőtt (hogy csak arról szóljak, amire
még élénken emlékezünk) a piros dalba robbant lelkesedés lobog
tatta itt is azokat a zászlókat, melyek alatt virágos csákókban, döngőléptű századokkal indultak Sopron fiai is a dicsőség mezejére !
Hiszen itt is a dal szárnyán, vérvirágos dal szárnyán szálltak
a szívekből a sóhajok, amikor Kárpátokban meg a Doberdón vér
csurgott a földön s vér csurgott a fáról.
Mélységes fájdalmát is komor gyászénekbe sírta bele ez a vá
ros, amikor nehéz hantok hullottak fölkelő fiainak drága koporsójára.
És a nem-nem-soha-ritmusú, viharzó ének csattogta bele diadal
mas szárnyakkal a világ lelkiismeretébe azokat a hűségfogalmakat
is, amellyel Sopron népe megmutatta a világnak, hogy még van
becsület s van még magyar akarat.
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Igen, m. t. H. U. csodálatos ajándéka Istennek az ének : a
beszélő lélek. Néha elbeszélget a kicsiny virággal s pillangó szárnyon
lebeg tova napsugárban és illatban. Máskor meg viharfelhőt hajt
maga előtt, pusztítva száguld és kidöntögeti a leásott országhatár
köveket is. Mindent el tud mondani, mert annyiféle, ahány érzés van
a bonyolult és titokzatos emberi lélekben.
Tulajdonképpen nincs is helye a lélek énekben való megnyilat
kozása mellett a mindennapi szónak, mert hiszen a legcsillogóbb
gondolatok és legcsengőbb szavak is elszürkülnek és gyarló dado
gássá törpülnek ott, ahol kristályosán gyöngyöző énekszó ragadja
magával az emberi szíveket.
Annak, hogy most e bevezető szavak mégis elhangzanak,
két oka van.
Az egyik abban a becsületes szándékban gyökerezik, mellyel
mi előre tolmácsolni szeretnénk Önöknek, hogy minket nem a képes
ségeinkben való elbizakodottság hozott erre a dobogóra. Nagyon jól
tudjuk, hogy rendkívüli művészi teljesítményt nem nyújthatunk. Külö
nösen nem nyújthatunk ebben a városban, ahol otthona van a nemes
művészeteknek s amelynek ódon házsorai között a világ „hirhedett
zenészéinek, a „hangok nagy tanárjáénak, Lisztnek a szelleme len
gedez. — Ami a művészetre tartozik, legfeljebb arról tehetünk bizony
ságot, hogy hűséges őrizői vagyunk annak az örökségnek, melyet a
nagy Reformátor az egyházi karéneklésben ránk hagyott s amely
nek varázsáról ő ezeket a szárnyaló szavakat mondotta : „mintegy
mennyei körtáncot lejtenek az egyes szólamok, nyájasan találkoznak,
szívélyes kedvességgel karolják át egymást, úgy, hogy, akik az ilyes
mihez csak kissé is értenek és tőle meghatódnak, nagyon kell
csodálkozniok és azt kell hinniök, hogy nincs csodálatosabb az
ilyen több szólammal feldíszített éneknél“.
A győri ev. egyházi vegyeskar, m. t. H. és U. — erőihez mér
ten — csak megerősíteni ilyekezik ma az Önök lelkében is e szavak
igazságát.
Országos hírűnek mondott gyermekkarunk sem hivalkodni jött
ide. Dalaival, melyek kétségtelenül oly üdén csendülnek fel a gyer
mekajkakon, mint a tavasznak és feltámadásnak csodás himnusza,
csak bizonyítani akarja, hogy akkor is lesznek védelmezői és továbbplántálói a reánkhagyott örökségnek, amikor a jelen énekkar tag
jainak kezéből már kihull a kótalap.
Bevezető beszédem elmondásának azonban — mint említet
tem — egy másik oka is van. És ez idejövetelünk tulajdonképpeni
és mondhatnám, főcélja megemlítésének szándékában gyökerezik.
M. t. H. U .! Ott a Deák-tér szögletében szerényen húzódik
meg egy öreg, kopottfalú épület, melynek homlokzatán ez a felírás
o l v a s h a t ó „ A dunántúli ev. egyházkerület soproni Tanítóképző
intézete“. Ügy áll ott ez az épület a körülötte emelkedő házak között,
mint egy botratámaszkodó, de kemény tekintettel mégis messze,
jövőbe néző aggastyán erőtől duzzadó fiai és délceg, sugártermetű
unokái között. Ha nem hangzana ki ablakain állandóan az ének és
zene hangja, talán sokan figyelemre se méltatnák. Mi azonban, akik
ennek az iskolának kapuján át léptünk rá élethivatásunk útjára, úgy
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tekintünk rá, mint az édesanyánk arcképére s mint az édesapánk
kezeírására.
Mintegy negyedszázaddal ezelőtt, ennek az intézetnek oltalma
alatt bontogatta ki képességeinek szárnyait a győri ev. gyülekezet
orgonása, karnagya is. Ő hozott ma ide minket, hogy sok-sok fára
dozásának gyümölcsét, mint jóillatú hálaáldozatot odahelyezze az
őt szárnyrabocsátó Alma Mater lábai elé. Mi pedig : munkatársai és
tanítványai, amikor ajkunkon keresztül énekbe csordul az ő szivé
ben meggyuladt hála, Vele együtt hajolunk rá az áldott apai kézre
és Vele együtt hullatjuk arra hálánk és tiszteletünk forró csókjait.
A győri evang. énekkarok mai hangversenye tehát nem akar
más lenni, mint e pünkösdi reggelen kipattanó piros rózsákból kötött
hálacsokor, melyet mély alázattal odatűzünk az öreg Tanítóképző
intézet megkopott köntösére.
És nem akar más lenni, mint egy meleg símogatás, mellyel
hálás gyermekek és unokák megsímogatják a gondok és küzdelmek
közepette megőszült édesanyjuk kedves, ráncos orcáját.
Kérem, tekintsék Önök is ennek ezt a mai hangversenyt és hall
gassák megértő szeretettel a mi énekbe foglalt hálanyilatkozatunkat.

A vallástanítás tárgyi feltételeid
— Tanítói konferencián elhangzott előadás. —
Irta : Somogyi Béla István.

Vallásoktatói munkám közben, néha elfogja lelkemet a kétség
és valami bizonytalanság érzése. Önbirálatom kérdésével kutatom :
helyes ütőn járok-e? Vallásoktatói munkám végső célkitűzésének
hova kell vezetnie gyermekeimet? Mi a mai ember, közelebbről a
mai evangélikus ember típusának lelkivonása, jellemének képe, amit
ki kell alakítanom gyermekeim lelkében? Tépelődéseim közt kezembe
veszem lelki elmélyedésem forrását: a könyvek könyvét s a vallás
pedagógia szakkérdéseinek műveit. Felelet, bizonyosság után kutatok.
Legutóbb, éppen mai előadásom tárgyának kidolgozása előtt egy új
munka került kezembe, amelyben arról volt szó, miképpen élje át
egy keresztyén a mai kor válságait. Megragadta lelkemet egy kép.
A könyv szerzője világjáró útjában megáll Babilon romjai fölött s
amint körültekint, megvilágosodik előtte a Szentírás igazsága, hiszen
mindaz, amit benne a próféták a nagy világhatalomról megírtak s a
milliós város uralkodóiról megjövendöltek, komoly igazságként be
teljesedve hirdeti, hogy semmi sem örök, minden múlandó. A forrá
sok kiapadtak, a kőfalak leomlottak s elmúlt minden pompa és
nagyság. Kultúrák jönnek és mennek úgy, mint az ember nemze
dékei. Virágoznak és elhervadnak, mint a fű és a fa virága.
Örök csupán a világ ura.
Amidőn éppen most iskolai munkánkra újabb feladatokat ró az *)
*) Irodalom : Dr. Frank A ntal: Didaktika. Dr. Jánossy : Katechetika. K ehr:
Prakszis der Volksschule Szabó A ladár: Jézus élete.
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állam népoktatási programmja, egységes nemzeti gondolat és állampolgári nevelés jegyében, újabb kérdés előttem s bizonyára minden
evangélikus tanító előtt az, hogy nemzeti kultúránk egységes cél
kitűzéseinek szolgálata közepette milyen helyet tudok munkarendünk
ben a vallásoktatásnak biztosítani. Közelebbről mire törekedjem :
feladataimnak mennyiségi vagy minőségi, oktatói vagy nevelői szem
pontjait szolgáljam-e teljesebben? Tudom, hogy e kettő elválasztha
tatlan, de mégis: mi legyen az irányító eszme? Tárgyi tudás vagy
lelki hatás, jellemfejlesztő, hitébresztő, lelki ébredésre vezető hatá
sok keltése ?
Olvasva az előbb említett könyvet, kezdett tisztázódni előttem
e kérdés. Hányszor lesodort már a világtörténelem vihara magas
kultúrájú nemzeteket a történelem színpadáról ? Hányszor omlottak
össze kultúrák azért, mert az emberek engedetlenek voltak a világ
Ura, a történelem Ura iránt. Isten igéje azonban megáll 1 A keresztyénség hatalmas ereje leküzdi évezredek viharát és él. Ez a tény
megmutatja a vallásoktató előtt az utat.
Hogy mennyivel fontosabb az igaz keresztyén hit, a felebaráti
szeretettel telt lélek és szilárd erkölcsi jellem vonásainak kirajzolása,
világosan mutatja Európa mai helyzete, sok megoldatlan kérdése.
Hiszen akkor, amikor a világhatalmak nagytanácsa meddő
kísérletezések során a nemzetek semmiféle nagy kérdését megoldani
nem tudja, csak elodázza. Európa keleti végein és nyugati sarkában
egyaránt égő templomok lángja festi vörösre az éjszakát. Nem
akarok sötét képeket festeni, de megoldás mindaddig nem következhetik, amíg fel nem ismeri a világ, hogy az örök Alkotótól
függünk. Pedig ennek a gondolata ma is oly sok ember számára
elviselhetetlen. A ma embere sokszor valósággal szédül, ha az
Isten közelébe jut.
Mindezek világosan mutatják a tépelődő vallásoktató előtt az utat.
A mi időnk olyan ember után sóvárog, aki hisz a mi bennünk és
mi értünk élni akaró Istenben.
Hogyan vezethetjük mi evangélikus tanítók a gyermeket, az
ifjút az Isten közelébe, a földi gyarlóságok leküzdésén keresztül
a megtisztult erkölcsű, a szilárd hiiű s nemeslelkű ember típusához ?
Elérhetjük-e ezt nevelőoktatói munkánkkal, annak eddigi keretei
között, vagy szélesebb alapokra fektetett vallástanítás-e e célnak
főkövetelménye ?
Lehet-e a vallást tanítani? Mi a vallás? Merülnek fel előttünk
sorban e kérdések. Az embernek Istenhez való viszonya? Az
Istentől való függés érzése ? Lelkiközösség Istennel ? Hitélet a vallás?
Vagy csak az érzelemvilág ügye a vallás ? Csupán a szív érzése ?
S mint ilyen, nem oldható-e meg a vallástanítás csupán a ráneveléssel ? Ha csak az lenne s nem kapcsolódnék hozzá az emberi
lélek, az ész, a gondolat és a hit világa, akkor csak vallásos neve
lésről kellene elmélkednünk, nem pedig vallástanításról. Akkor
minden tanításnál, elvont ismeretátadásnál nagyobb sikerre vezetne
kivinni a gyermeket az isteni világ csodálatos templomába : a termé
szetbe s rábízni, hogy érezze meg a virágillat, a méhdöngicsélés,
a madárdal s a zsendülő növény- és állatvilág újjáéledésének
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csodáiból ujjongó szívvel azt a csodálatos boldogságot, hogy van
a mi életünkben világkormányzó hatalom, világfenntartó és gondos
kodó szeretet: az Isten.
De a vallás több a szív érzésénél ! Tudat, bizonyságtétel a
vallás! Élet és igazság.,
Spencer Herbert „Élettan“ c. művében meglehetősen sivár elve
ket vallott s kétségbeesett világnézetet tanúsított. De e művében az
alsófokú életjelenségeket éles szemmel vizsgálta és megállapította,
hogy minden élőlényben három erőmegnyilatkozás van : 1. Erőfenn
tartás, 2. erőátalakítás, 3. erőkivitel.
Ha ezt a meghatározást a Ielkiéletre alkalmazzuk, a természeti
tünemények és az evangéliomi igazságokra vonatkozó képzetek
összefüggésbe lépnek. Látjuk, hogy az életben szeretet van, tehát
ahol élet van, ott legjobban felfedezhetjük Isten lábnyomát.
A legmagasabb életet: a hitéletet sem foghatjuk fel szürke,
mozdulatlan egységnek.
Az élőlényekben található erőfenntartás megfelel az Atya fenn
tartó, igazgató és gondviselő működésének.
Az erőkivitel úgy tűnik fel az Istenségben, mint mindent meg
termékenyítő és magasabb célokra nevelő lélek.
Amikor azért a vallás taníthatásának lehetőségét vitatjuk, az
élőlényekben található erőnyilvánulásban lássuk bizonyságát annak,
hogy az Istenségben, mint legtökéletesebb életben benne van az
átalakító hatalom, mely érintkezésbe jön az alsóbbrendű dolgokkal
s azokat az isteni tökéletes élet felé haladásra indítja.
Az emberi testben csodálatos hatalom a szív, mely ezer meg
ezer ér működését indítja s ezek mind arra törekszenek, hogy durva
alkatrészeket az emberi test legfinomabb szervei számára alkalmas
részekké változtassanak,
Ilyen elhatározó irányítószerepe van az érzelemvilágnak az em
ber életében. Arra törekedjünk, hogy annak főeleme a vallásos
érzelem legyen, s Istenhez vezessen.
De fent bizonyságtevő hitről, vallástevésről s tudatos Istenhitről
beszéltünk s feladatunk az, mutassuk meg, miképpen tudjuk azt a
vallástanítás tárgyi feltételeinek biztosításával kifejleszteni. Mi Isten
akarata ez irányban ?
Nem lehet más, mint az, hogy fenntartsa azt, ami jó és céljá
nak megfelelő s ami tökéletlen, ami céljától, rendeltetésétől eltér,
átalakítsa, a gonosz okok hatása alól megszabadítsa.
E munkában a vallástanítónak irányt mutat az írás szava: „Mi
pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenben való lelket,
hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.“
Dr. Frank Antal kiváló pedagógusunk mondja didaktikájában
a tanítás tárgyi követelményeiről a következőket: „Ha tanításunk
folyamán szemünk arra irányul, hogy a kultúrjavak hiány nélkül át
adassanak, ha arra törekszünk, hogy abból, amit az egész emberiség
és ennek keretén belül a magyar nemzet a kultúra terén eddig pro
dukált, semmi se menjen veszendőbe, akkor tanításunk materiális
követelményeit gondozzuk. Ebből a szempontból úgy kell tanítani,
hogy bizonyos kultúranyag elsajátíttassék."
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Felsorolja azután azokat a tényezőket, amelyek az anyag elsa
játítását elősegítik. Ismerteti a tanítás általános feltételeit Keehr is
Prakszis der Volksschule c. művében. Ha most e pedagógusok tárgy
megjelölésének tükrében s az eddig elhangzottak alapján a mi val
lásoktatásunk tárgyi feltételeit akarjuk pontokba foglalni, felfogásom
szerint a következő részletezés szerint csoportosíthatjuk mondani
valóinkat :
1. A vallástanítás anyagának a vallásos életre nevelés szolgá
latába állítására alkalmas része s az anyagelrendezés szempontjai;
ide sorozhatjuk a gyermek tudásvágyának felkeltését és kielégítését
a gyakorlati vallásosság kérdéseivel együtt.
2. Az oktató képzettsége (bár ez személyi feltételnek is tekinthető).
3. Ennek megfelelően a tudás anyagának továbbadása, ami
részben a módszer kérdése is.
4. A példának, a környezetnek, az utánzási ösztön alapján ki
alakuló szerepe.
5. Összefoglaló gondolatok, mint a didaktikai materializmustól
történő óvakodásra vonatkozó figyelmeztetések.
Dr. Jánossy m ondja: „A vallástanítás munkájának el kell ve
zetnie a gyermeket az egyház kegyelmi életében való részvételre.“
E célban találkozik az öntudatos vallásos élet a vallásos érzelmi
élettel.
Az egyházi-gyülekezeti élet alapvető módon hitélet. Az Istennek
tetsző keresztyén evangélikus élet a Krisztus-hitből sarjad ki. Mivel
ennek a hitnek összefoglalása dr. Luther Márton Kis Kátéja, ahhoz,
hogy ifjúságunk belenőhessen az egyház életébe és valóban otthon
lehessen a keresztyén evangélikus élet gondolat-, érzés- és akarat
világában, nélkülözhetetlen szükségünk van a Kis Kátéra, mint
egyik fontos oktatási anyagra.
Az egyház hitélete azonban az üdvösségtörténet fényein nyugszik.
Ebben az emberi bűn tragédiája és az isteni kegyelem drámája
mutatja az utat. Azért a bibliai történetek tanítása ugyancsak fontos
anyaga a katechetikai munkának. Káté és bibliai történet pedig
egyaránt a teljes szentírásra utal vissza bennünket.
Ha a kátéban inkább a jelen, a bibliai történetekben inkább
a múlt domborodik ki, a Szentírásban mind a kettő együtt van. így
lesz a Szentírás is az egyházi, a vallásoktatás anyagává. Ennek
központi tartalmával, a testté lett igével kell személyes életközösségbe
jutnia már az ifjúságnak.
Az egyház hitélete legsajátosabban a gyülekezeti istentisztelet
ben nyilatkozik meg, azért arra kell nevelni az ifjúságot, hogy sze
mélyes lelkiközösséggel részt vegyen a gyülekezeti istentiszteleti
életben.
Felmerül most már az a kérdés is, hogyan erősödjék meg az
ifjúság egyházi öntudatában, ha látja az egyház körül a különböző
felekezeteket, amelyek talán erősebbek, hatalmasabbak előtte ? Úgy,
hogy meg kell ismernie egyházunk létjogosultságát elvi és történeti
megvilágításban. Ennek az eszköze a mi evangélikus egyházunk
történetének megismerése.
Viszont az egyház jelenlegi életébe való belekapcsolódás és a
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gyülekezetben folyó munkának a megkedvelése megkívánja, hogy
megismertessük a gyülekezeti munka különböző területeit és az
egyház alkotmányának, jogi szervezetének főbb vonásait is.
Megjelölve már most, hogy mi az oktatás tárgya s milyen célt
szolgálnak az egyes tárgyegységek, lássunk néhány kiemelkedő
tárgyi feltételt, illetve szempontot, ami ezt az anyagelrendezést és
kijelölést indokolttá teszi.
Fent az oktatás fontos anyagául első helyen a kátét említettük
éppen annak összefoglaló jellegénél fogva. Van olyan felfogás is, hogy
a sorrendben a káté teendő a tanításban első helyre. Ezzel a nézettel
szemben le kell szegeznünk azt, hogy dogmatikai és pedagógiai
szempontból egyaránt meg kell előznie a bibliai történeteknek a
kátétanítást. Dogmatikai szempont az, hogy az isteni kinyilatkoz
tatásban az üdvösség Istenének ténybeli kinyilatkoztatásai, tettei a
döntők, pedagógiai szempont pedig az, hogy különösen a szenvedés
történetből a szemlélet és képzetalkotás természetes, plasztikus
képeket tár a gyermek elé, amire a kátétanításban nagyon jól építhetünk.
Lényeges kérdés itt az is, ami újabban éppen a tárgyi kérdések
között gyakran felmerül: „Kell-e, lehet-e ótestámentomi történetet
tanítani keresztyén gyermeknek ?“ Nagyon fontos kérdés ez az
utóbbi időben, amikor éppen a lutheri reformáció földjén a faji
gondolat megjelölésével lángralobbant a szenvedélyes küzdelem.
Eldönti ezt a kérdést az, hogy. az Úr Jézus bibliája az Ótestámentom volt s hogy az Ó- és Újtestámentom elválaszthatatlanul
összetartozik. Az Ótestámentom készíti elő az újat. Nem mondhatunk
le tehát az ótestámentomi bibliatörténetekről, mert nem mondhatunk
le az egész Krisztusról.
De ennek a szabálynak tárgyi feltétele az, hogy már az Ószövet
ségben is Krisztust állítsa a katecheta az oktatás központjába. Öbelőle
kiindulóan és Őhozzá érkezően kell megítélni és értékelni mindent
már az Ótestámentomban is. Ezeknek a történeteknek a férfiai Istenbe
vetett sziklaszilárd hitükkel és az ő Ígéretétől el nem tántorodó bizal
mas reménységükkel, kitartásukkal, minden bűnük és gyarlóságuk
ellenére is az evangéliomi hitélet mintaképéül szolgálhatnak.
A bibliai történetek tanításának kettős : üdvtörténeti és peda
gógiai jelentősége miatt nem elég a növendékeknek egyszerűen
elmondani tudni a történeteket, hanem arra törekedjünk, hogy álta
luk a gyermek belenőjjön a saját lelkivilága fejlődési fokának meg
felelő kegyelmi életbe, amelynek a teljessége a gyülekezeti életben
éppen a cél. Természetesen nem szabad elhallgatni a bűnt.
Nem elég tehát a bibliai történeteknek csak mechanikai taní
tása. Szükséges, hogy megismerjék a teremtés-történet rendjét, meg
lássák, miszerint Isten az embernek, mivel teremtője a világnak, Ura
a mindenségnek, így az embernek azért semmitől sem kell félnie.
Meg kell érteniök azt az igazságot, hogy aki rosszat cselekszik, az
nem állhat meg Isten előtt. Ismerjék meg a törvényadást, de ennek
során kapcsolják össze a törvény és Isten szentségét. Ismerjék meg
az Üdvözítő szenvedéstörténetét, de nem éri el célját tanításunk, ha
csupán a „gonosz zsidók“ iránti ellenszenvet kelti fel a gyermekben.
Hadd vésődjék bele a gyermek leikébe: „Valóban rettenetes dolog
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az élő Isten közelébe jutni.“ De ugyanakkor tárja fel munkánk az
Isten szeretetének mélységét és mutassa meg a szenvedéstörténetben
Isten érettünk dobogó atyai szívét.
Ne essünk azonban itt egy másik végletbe! Pedagógiánk újabb
irányzata is tiltja, hogy minél több ú. n. tanulságot erőszakoljunk
bele a bibliai történetbe. A lényeg csak az leh et: megmutatni, amit
az Isten cselekszik, hogy ügyét minden emberi gyarlóságon keresz
tül a cél felé vezesse.
Ha pedagógiai szempontból kétes értékűnek tartjuk is egyik
másik bibliai történetet, mégis adjuk azokat objektive, tárgyilagosan,
hogy ezirányú vallásoktató munkánk üdvtörténeti szemléleten alapuljon.
Ezen szempontok után szólhatnék még a káté s a többi tárgy
kérdéseiről. A kátéról a legutóbbi konferencián volt részletesen szó,
viszont a többi tárgyegység részletesebb taglalása már nem kíván
olyan sok elvi megvilágítást és alapvető részletezést, azért azt mel
lőzve, még ez első pont második részének megvilágításával foglal
kozom.
Bármilyen elvontnak látszik is egyik-másik történetnek meg
világítása, tanulságának levezetése, úgy vezessük a tárgyalás fona
lát, hogy az a gyermek tudásvágyát felkeltse, őt érdekelje, nála gon
dolatokat ébresszen. A tárgyalt ismereti anyag realizálásához óriási
előnyt, illetve könnyebbséget jelent, ha fel tudtuk kelteni a gyermek
természetes tudásvágyát. Indítsuk kérdezősködésre a gyermeket.
Ismeretes a gyermeknek az a feltartózhatatlan törekvése, hogy tudá
sát kibővítse. Ez a tudásvágy nyilatkozik meg abban a sok kérdés
ben, amelyet a gyermek bizonyos korban környezetéhez intéz és
amelyekre alig győzünk feleletet adni. Ez nyilatkozik meg a mese
szeretetében is, a képek nézésében stb. Egészítsük ki és élesszük
tovább megfelelő vezetéssel ezt a természetes tudásvágyat s így forr
junk egybe lelki közösségben a gyermekkel vallásoktatásunk kere
tében is. Nyújtsunk élményt oktatásunkban. Tegyük vallásoktatásun
kat annyira bensővé, hogy az élvezetes legyen a gyermekre nézve.
Ujszellemű valláspedagógusok módjára dolgozzunk, akik nem kötik
meg sablonos kérdésekkel a gyermek fantáziáját, hanem azt élénk
működésre indítják. Tehetjük színessé is vallástanításunkat. Bár itt
óvatosaknak kell lennünk, hogy el ne vesszen a lényeg. A cél min
dig a vallásos elmélyedés felé vezesse növendékeinket. Ne legyünk
egyoldalúak munkánkban 1 Ne legyünk merevek a sok kérdés alkal
mazásával 1 Ha a bibliai történeteket csak állandó kérdések segítsé
gével kérjük szómon s nem nyújtunk alkalmat a gyermeknek a tör
ténet elmondására és szabadabb vizsgálódásra, helytelen úton járunk,
nem indítjuk gondolkodásra és nem helyezzük vallásos elmélyedés,
élmény középpontjába a gyermeket.
2.
Mindehhez szükséges az is, hogy az evangélikus vallástanító
képzett valláspedagógus legyen. Nem elég csak az egyes leckeanya
gokat ismernie, hanem az egész munka célkitűzéseit, anyagát, külön
leges követelményeit egyaránt átfogó áttekintésének kell lennie. A jó
evangélikus tanítónak is buzgón kell foglalkoznia dogmatikával s
otthon kell lennie az egyháztörténetben és az egyház jelenlegi éle
tének területén. Logikai, didaktikai, lélektani és gyermek-psychológiai
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ismeretekkel is kell rendelkeznie. Ehhez a sok követelményhez a maga
ereje kevés, Isten igéje és imádság az idevezető legfőbb erőforrás.
Értékelnie kell a tanítónak az előtte álló tárgyi követelményeket.
Elsősorban értékelnie kell az evangélikus vallást. Meg kell becsülnie
minden tárgy között a legfontosabbat: a vallástant. Nagyon fontos
tárgyi feltételhez jut el az, aki mindenek felett álló értékelésben
részesíti evangélikus vallásunkat. Ha a vallásoktató ilyen benső
meggyőződéssel végzi munkáját, az sok áldást terem.
3. Akiben ez a lélek ég, az nem zárja magába a saját vallási
élményeit, hanem továbbviszi és új hatásokat váltva ki, élménnyé
alakítja azt a gyermek lelkében. Hiszen alapvető sajátsága az elsa
játított tudásnak, hogy azt másokkal is közöljük.
Arghytas szerint: ha valaki az égből szemlélné az egész vilá
got, úgy ennek a boldog csodálatnak minden édessége eltűnnék,
ha nem volna senki sem, akivel erről beszélgethetne.
Mennyivel könnyebb a vallásoktatás, a vallási képzetek kiala
kítása, szóval a módszeres eljárás, ha bennünk él a vágy: máso
kat is elvezetni Isten közelségébe és meggyőződéssel fogni meg a
gyengék kezét.
4. Módszerünk akkor vezet el az evangélikus vallásoktatás
ideális magaslatára, ha mindezen feltételek mellett nem feledkezünk
meg arról, hogy gyermekeket akarunk elvezetni Isten országába.
A gyermekiélek érzékeny lemez, amely az örökkévaló Isten képét
viseli. A vallásoktatóknak meg kell keresnie a gyermek egyéni saját
ságait, istenadta tehetségeit s munkájukat ehhez kell igazítani. Ha
el akarunk jutni a gyermek életforrásához, meg kell keresnünk a
gyermek szívéhez vezető utat. Aki a gyermekiélek örökkévaló titkai
nak közelébe kerül, az a hit, szeretet, bizalom és engedelmesség
húrjain csodálatos melódiákat tud megszólaltatni. Az tud játszani ezen
a csodálatos hangszeren az engedelmesség, a tekintélytisztelet, a
lelkiismeret, a szeretet, a bizalom húrjain. Az elviszi a gyermeket
a megbocsátás nemes erényének magaslatára.
A gyermekiélek alapérzései a vallásos élet fundamentális érze
lemszükségletét magukban foglalják. Az oktatás tárgyán, az oktatón,
a módszeres eljáráson múlik, hogy ez alapra maradandó várat emel
jünk, ami szilárdan megáll az élet viharaiban.
Itt egy igen kimagasló intőjel emelkedik fel előttünk : sok fá
radságnál, metodikai tökéletességnél többet jelent egy igen fontos
didaktikai törvényszerűség hatása : a példa alkalmazása. Az után
zási ösztön veleszületik a gyermekkel. Ez indítja meg a tanulást. Ha
valaki környezetében sokat szemlélheti a szorgalmas munkát, maga
is hozzáfog ahhoz. Apák, szülők, nevelők, vajha soha ne feledné
tek, hogy amikor csillogó szemmel néz szemetekbe a gyermek, ami
kor fantáziájával oly sok szépet, jót, emberfelettit képzel el rólatok
s felékesít vele benneteket, akkor hozzátok jár iskolába és erős
bizalommal teszi fel életét reátok!
Mi a tárgyi feltétele ezen tényező kedvező befolyásának ? Ma oly
sokat szenved a gyermek. Oly súlyos sebei vannak a ma ifjúságá
nak, hogy azokat meg kell ismernie annak, aki gyógyítani akar és
lelkeket menteni.
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Ma nem találja meg a gyermek a régi családi hátteret. Az ifjú
ság előtt kérdésessé válik sok bizonyosság. Sokszor nem lát maga
előtt az ifjú igazi, megértő vezetőt. Az életgondok sodrában a szülők
sokszor nem érnek rá a gyermekkel törődni, türelmetlenek. Milyen
példa áll az előtt a gyermek előtt, aki civakodó házaspárok vagy
paráznák, erkölcstelenek, iszákosok gyermeke ? Házasságtörők száműzöttjei hol találnak irányító életeszményt, amely útirányt mutat nekik?
Vallásoktató, tedd a lelkiismeretedre a mai élet e nyomorultjait
és vidd a jó példa felé veszendő életüket. Különös gonddal karold
fel a fájó sebekkel küzködő mai ifjúság sorsát!
Legyen mosolyod, gyengéd, becéző szavad és melengető simogatásod az ilyenek számára ! Akikhez oly mostoha ez az élet, talál
janak baráti szívet ott, ahol lelkeket emelünk a hitélet magasságára,
az evangéliom napsugárban fénylő hajlékába. Ha ezt megtettük,
többet tettünk, mint a legintenzivebb oktatói tevékenységünkkel. Utol
jára hagytam ezt a gondolatot, hogy mindegy csúcspontja legyen
mondanivalóimnak. Hogy miképpen használja fel a szülői ház, az
otthon a gyermeki figyelem és fantázia Istenre irányításának eszkö
zeit, arra gyönyörű példát mutat Luther családi élete és Jánoskához
írt bájos levele.
Dörpfel szerint, ha tanításunk tárgyi követelményeit túlzásba
visszük, akkor didaktikai materializmusba jutunk. Az ilyen túlterhe
lés legtöbbször a lelki élet rovására megy. Paulsen m ondja: „Es
gibt ein Wissen, das negativen Wert hat.“
Azért ne tárgyi tudás tömegével igyekezzünk anyaszentegyházunk
jövőjét megalapozni, hanem olyan öntudatos evangélikus nemzedék
lelki egységbe olvasztásával, amelyik telve van az evangélikus élet
eszmény, a hithűség, szilárd lelkivonásaival és az élet minden viha
rában keményen küzdő és megálló evangélikus hitbeli meggyőződés
hatalmas erejével.
Ebben a programmban egyesül mindaz, amit hosszúra nyúlt el
mélkedésem során hallgatóim elé kívántam állítani.
Odakint a természet tavaszi pompába, ragyogó köntösbe öltö
zött. Ahogyan átjárja a sarjadó élet éltető nedve az egész tavaszi
világot, úgy kell evangéliomi szellemmel átitatni vallásoktató mun
kánkat. A gyermeki lélek gondozásának, a vallástanításnak egyaránt
visszhangoznia kell egyházunk általános követelését: a vallás élet
és csak annak van vallása, aki Istentől áthatott, szeretettől dobogó,
kegyelemben megnyugvó életet él. Azért minden elvont fogalomnak,
tárgyi feltételnek eleven életté kell válnia. Az elméleti igazságnak
szemléleti igazsággá kell átalakulnia, hogy azután megértett igazsággá
és az evangéliomi meggyőződés életigazságává lehessen. Ha mindezt
elértük, megvédtük a gyermeklélekbe oltott isteni lángocskát s ha
talmas fáklyává szíthatjuk, hogy eloszlassa a mai ember életének
sivárságát és sötétségét.
Elmúlnak lassanként ezen konferencia áldott órái s elmosódnak
annak érzelmi és lelki hatásai is. Újra benyitunk oktatómunkánk mű
helyébe. Talán az élet gondjaival a vállunkon úgy érezzük, rakon
cátlan, háládatlan gyermeksereg nyüzsög körülöttünk. Aki azonban
belenéz a gyermek szemébe s meglátja benne Isten üzenetét, az
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leikével néz körül s meglátja bennük a Krisztus felé röppenő
angyalszárnyú gyermekek seregét.
Testvéreim, ezt nézzétek, ezt lássátok és ezt vigyétek innen
áldott emlékezetül 1
_________

Hogyan vihetjük be az új tantervet
az ev. elemi iskolába ?
A pestmegyei ág. h. ev. középegyházmegyei tanítóegyesület közgyűlésén felolvasta :
Konyári Béla ceglédi kisegítő tanító.

Mélyentisztelt Egyházmegyei Tanítóegyesületi Közgyűlés!
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az Elnökség felkérésére
szabadon választott tárgyról rövid előadást tartsak. Előadásomban
azt a kérdést fejtegetem, hogyan vihetjük be az új tantervet
az ev. elemi iskolába... Ha egy kicsit gondolkozunk a dolgok felől,
valamennyiünknek be kell látnunk, hogy ennek rendkívül sok módja
és változata lehet, amelyet egy rövid előadás keretében, mind
elméleti, mind gyakorlati alapon, részletesen felsorolni szinte lehetet
lenség. Ebben a kérdésben szerintem legfontosabb a tanító öntudatos
lénye és lelkes ügyszeretete, amely szempontból pedig egyházi ható
ságaink — azt hiszem — nyugodtan tekinthetnek a jövő elé.
Mégis szükségesnek tartom e kérdés alapos megvitatását és
állandóan a napirenden való tartását, mert nekünk ev. tanítóknak egy
ségesen kell eljárnunk és cselekednünk ebben a kérdésben, amely pedig
szeretett egyházunk jövője szempontjából igen fontos jelentőséggel bir.
Ezt a célt pedig csak úgy fogjuk tudni eredményesen szolgálni,
ha ebben is ismételten kicseréljük tapasztalatainkat és elgondolásainkat
egymással, mert szükséges, hogy ez a kérdés tanítóságunk közös
tanulmányának tárgyát képezze. Legyen ezért jelen tanácskozásunk
nak módja és vezéreszméje Luthernek ama gyönyörű m ondása:
„A nevelés Isten parancsa és aki ezt a kötelességet nem teljesíti,
az Krisztust veti meg“.
Tekintetes Közgyűlés!
Ki tudja jobban, mint a tanító, hogy mi a nevelés és milyen
fontossággal bir az egyház és nemzet jövője szempontjából, különö
sen a jelenlegi válságos időkben. Az új generáció, a jövő emberisége
mikénti nevelésének a kérdése a jelenkor egyik legnagyobb problémája
s ennek középpontjában áll a tanító.
Nem nagyszerű rendeltetése az Isteni hatalomnak, hogy egy
ilyen óriási és az egész földkerekségére kiterjedő hatalmas kérdés
tengelyébe állítja azt a tanítót, aki minden kiválósága és egy hosszú
életen kifejtett áldozatos munkássága révén csak ritkán kapja osztály
részül a társadalom részéről azt a megbecsülést és elismerést, melyet
pedig az emberiség jövőjének a formálásáért méltán megérdemelne.
Csak Kossuth Lajos lánglelke tudta kellőképpen értékelni ezt a munkát,
aki a régi feljegyzések szerint azt mondta egy alkalommal egy
tanítónak : „Ne kicsinyelje ön néptanítói állását. Nagyon magas állás
ez az emberiség fejlődésének processzusában. A legmagasabb“.
Tudott dolog és régi igazság, hogy nincsen magasabb és nehe-
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zebb feladat, amely emberre várhat, mint a nevelés. Ennek a cél
tudatos irányítására szolgál az állami tanterv, amely az utóbbi
időben a kor kívánalmainak megfelelőleg, gyökeres változáson ment
keresztül. Amíg ugyanis a régi tanterv rideg és merev formaságokra
támaszkodva, inkább a szabályok szigorú betartására fordította a
figyelmet és az emlékezetre utalt, addig az új tanterv a gyakorlati
életre igyekszik nevelni és módszereiben a formaságokkal szemben
inkább a közvetlenségre fekteti a fősúlyt.
Más szóval: a régi tanterv elméletre oktatott, az új tanterv
pedig cselekedni tanít. Az új tanterv felismerte a népiskola tulajdon
képpeni rendeltetését és a népiskolai nevelés és oktatás legfőbb
eszményeit a gyakorlati és ideális élet harmóniájában jelöli meg.
Harmóniát kell tehát keresnünk a gyakorlati és ideális élet között.
Ennek a nevelésben való megvalósítása szempontjából — szerintem —
az első követelménye, hogy amikor az iskolát a gyakorlati élettel
hozzuk vonatkozásba, akkor azt az egységes és osztatlan életet
kell magunk elé képzelni, amelynek mindenféle vonatkozásában a
gyermek is egy valóságos része, egyik tényezője, akinek megvannak
a maga problémái és azok megoldásának vágyával él és cselekszik
a felnőttek társadalmában és erősödik hozzá mindahhoz, amit életnek
nevezünk. „A gyermeket tehát az iskola és való élet összehatásai
közé kell állítani, úgy azonban, hogy az élet ideális vonatkozásai
és megnyilvánulásai a leghatározottabban kidomboríttassanak“. A jövő
nemzedéknek tudnia kell, hogy a világon és az életben nemcsak
erény és tökéletesség, hanem bűn és hitványság, nemcsak eszmény,
hanem kegyetlen valóság is van. Sohasem szabad elfelejtenünk,
hogy az iskola nem öncél, hanem az élet kívánalmaihoz alkalmaz
kodik, mert abban van a lét alapja s éppen azért nem lehet szemet
hunynia az élet reális valóságai előtt. Ezt annál is inkább meg kell
tennünk, mert a gyermek maga is gyakran tapasztalja, hogy az élet
nem csupán az igazság, a jóság és szépség hona, hanem ezek
ellentétei is, az emberek sem erényesek valamennyien, hanem igen
sok közöttük a gonosz, erkölcsileg rút és a közösséget önzőén
kihasználó. Minthogy pedig már a gyermekek lelkében is meg
vannak nagyjában ezek a torz vonások, ennélfogva ezeket nekünk
nemcsak irtogatnunk kell, hanem az életben tapasztalható bűn és
hitványság ellen kellőleg fel is kell vérteznünk tanítványainkat.
És amikor ezt tesszük, lehetőleg az életből vett példákon kell meg
világítanunk, hogy a könnyen szerzett jószág könnyen vész el, a
tehetetlen kapzsiság előbb-utóbb megbosszulja magát s a lelkiismeret
len ember kezéből kihull a biztosnak vett kenyér. Ugyanekkor per
zseljük bele a lelkekbe, hogy csak a becsületes és szorgalmas
munka az, ami eredménnyel jár és nyugodt, tisztességes megélhetést
biztosít az ember számára.
A mai iskola tehát tudatában van annak, hogy a reája bízott
lelkekre az életben sok nehéz küzdelem és kötelesség vár, miértis
az értelem fejlesztése és kiművelése által olyan emberi nemzedéket
akar nevelni, amely kiállja a nehéz próbát. Az új tanterv éppen
ezen irányánál és tulajdonságánál fogva igen közel áll az ev.
egyházunk szelleméhéz, amennyiben maga a reformátor is a lelkek
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felvilágosítására és formaságoktól mentesen az értelem fejlesztésére
törekedett. Minthogy pedig ev. egyházunk hasonló módszerekkel
igyekszik öntudatos hívőket, polgárokat nevelni, ennélfogva az új
tanterv adta keretek felette alkalmasak arra, hogy az új tantervet
iskolánkban meghonosítsuk s annak módszereivel szeretett egyházunk
ügyét előmozdítsuk.
Evangélikus népiskoláinknak ugyanis nem lehet más célja és
rendeltetése, minthogy a gyermekeket Krisztushoz vezesse és meg
adja a szilárd alapot az ev. keresztyén erkölcsi jellem kiképződésé
hez és az evangélium alapján álló tökéletes ember kialakulásához,
mely feltétlenül képes lesz magyar hazájának és ev. egyházának
javára munkálkodni. Ebből a szempontból azonban bizonyos
hiányosságokat kell tapasztalnunk az új tantervben, mert bár az
módszertani szempontból alkalmasnak látszik az ev. szellem és
felfogás megerősítésére, mégsem tartalmazza mindazon tanítási
tételeket, amelyek részben a nevelés, részben pedig közelebbről
ev. egyházunk szempontjából igen nagy fontossággal bírnak. Éppen
ezért szükséges ezen hiányosságoknak az ev. tanítói kar előtt való
ismételt megvitatása és beható ismertetése, hogy amint azt az
előbbiekben is kifejtettem, egységes eljárással tudjunk azok pótlásáról
gondoskodni.
Bár ennél a kérdésnél az általános pedagógiai szempontokból
tárgyilagosaknak kell lennünk, mégis azt kell megállapítanunk, hogy
az új tanterv csak olyan személyt, eseményt és vonatkozást helyez
előtérbe, amely tiszteletreméltó ugyan, de hazafias nevelés szem
pontjából különösebb jelentőséggel nem bir. Viszont azok a kiváló
ev. szellemek és férfiak, akik úgy történelmi, mint irodalmi és haza
fias vonatkozásban örök és ragyogó eszményképei lehetnek a magyar
ifjúságnak, alig vannak megemlítve. Többek között Pázmány Péter
jelentőségét és az ellenreformációt részletesen rendeli tárgyalni a
tanterv, viszont Bocskay, Thököly, Bethlen, Kossuth. Bercsényi,
Jókai és Petőfi stb., történelmi és irodalmi jelentőségét érdem szerint
nem kívánja kidomborítani, hasonló mellőzést kell tapasztalni ev.
vonatkozású központjaink és intézményeinkkel szemben úgy a
közismereti, mint a reális tárgyaknál. Három dolog az, amire az
ev. tanítónak ügyelni kell, éspedig :
1. kihagyjuk azokat a tételeket, melyek az ev. egyház felfogá
sával mereven ellenkeznek (búcsú, gyónás stb.),
2. kidomborítjuk mindazon vonatkozásokat, melyek egyházunk
szempontjából fontosak és feltétlenül szükségesek és
3. felveszi és tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyet az egy
ház és iskola érdekében szükségesnek tart.
Nagyjában ezek azok a gyakorlati kívánságok, amelyek egyházi
érdekből az új tantervvel szemben főkötelességünket képezik s a
magam részéről feltétlen bízom az ev. tanítóság elismert képessé
geiben és törhetetlen hitében, hogy ennek a feladatának maradék
nélkül, meg is fog felelni.
Önkéntelenül felmerül a tárgyalt tétellel kapcsolatban azon
másik kérdés is, hogy miképpen vihetjük be az új tantervbe az ev.
szellemet ? Minthogy ezen kérdések szerény megítélésem szerint
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szerves összefüggésben vannak egymással, ennélfogva elengedhetet
lenül szükséges, hogy az evangélikus szellem teljesen áthasson és
hatalmában tartson bennünket, tanítókat, mert hiszen ezen kötelessé
geinknek részleteit pontosan körülhatárolni nem lehet. A bennünk
élő hitnek és vallásosságnak kell tehát irányítania minden legkisebb
munkánkat és cselekedeteinket, amely nevelői tevékenységünknek
egyedüli példaképe csak Krisztus lehet. Tanítsunk tehát szelídséggel,
türelemmel és érdekfeszítően, cselekvésre késztetően, kiváltképpen
pedig krisztusi szeretettel, de ugyanolyan szigorúsággal, mint amilyen
nel a Mester tanított és nevelt.
Evangélikus népiskolai tanításunknak tehát többnek kell lennie,
mint csupán tanítástani és módszertani elvek vagy tantervi utasítások
végrehajtásának s többnek kell lennie, mint egyes tanításokkal kap
csolatos érzelmek ébresztgetésének, mert a bizonyságtevő ev. tanító
teljes tudatában van annak, hogy minden egyes tanításával Isten orszá
gát kell terjesztenie és Istent kell szolgálnia. Ev. tanítási rendszerünk
legbensőbb lényege ugyanis az evangélium, amely egységes és állandó,
melynek végső és legmagasabb célja a Krisztus Jézusban nevelke
dett tökéletes ember.
Általánosságban a fentieket voltam bátor előterjeszteni az új
tantervnek az ev. szellemben való alkalmazásáról, de lássunk né
hány gyakorlati megoldást is.
A beszéd- és értelemgyakorlatok közben nagyon sok alkalom
kínálkozik arra, hogy az ev. vonatkozású eseményeket és feladatokat
részletesen feldolgozzuk pl. A reformáció . . . Az ev. családi é le t. . .
A templom alapkőletétele. . . A szülői szeretet stb. stb. ezenfelül
beszélgetés közben szerettessük meg a gyermekkel a Bibliát, mert
így a gyermek odahaza is szívesen előveszi azokat. Nagy segítsé
günkre van ezen munkánkban a vasárnapi iskola is, ahol ugyan
csak vallásos dolgokban gyakorolja magát a gyermek. Keltsük fel
továbbá érdeklődésüket az egyházi lapok és folyóiratok iránt, ame
lyek valamennyien hű ápolói és elmélyítői az ev. szellemnek. A kö
zös istentiszteletekkel pedig a rendszeres templombajáráshoz szok
tatjuk. A történelem oktatása közben is a vallásos és egyházias lélek
kell, hogy irányítsa munkásságunkat. Tüntessük fel alkalmas módon,
hogy miképpen vezeti Isten a szenvedések és megpróbáltatások
hosszú során a nemzeteket s így hazánkat is a tökéletesedés felé.
A történelem lelkes tanításával nemcsak jó magyarokká, hanem hithű
evangélikusokká is nevelhetjük tanítványainkat.
A földrajz tanításában emeljük ki a protestáns szellemi köz
pontokat és intézményeket, valamint azt, hogy mindazon országok
ban, ahol a protestáns hit uralkodik, milyen virágzó szellemi és
anyagi kultúrában élnek az emberek s milyen magas fokon áll az
erkölcs és a felebaráti szeretet.
A fogalmazás és írásbeli munkálatok is felette alkalmasak az
ev. szellem kifejlesztésére. Ha ugyanis templomunk történe
téről akarunk dolgozatot készíttetni, az előkészítés és a beve
zető gondolatok során bőséges alkalmunk nyílik arra, hogy őseink
mélységes hitét, áldozatkészségét, kitartó szorgalmát és egyházunk
kegyeletes emlékezését megfelelő módon kiemeljük.
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De így van ez a reáltárgyak tanításánál is. Számtanból például
olyan feladatokat kell választanunk, melyek ugyancsak alkalmas
eszközei lehetnek a vallásos és egyházias nevelésnek. Anyagát bőven
meríthetjük az iskolai és egyházi költségvetésekből és statisztikákból.
Tekintetes Közgyűlés 1
Feladatomnak, szerény tehetségemhez képest, a fentiekben vol
tam bátor megfelelni. Befejezésül még csak annyit, hogy nevelői és
tanítói munkánkban Krisztust, a legnagyobb pedagógust, tekintsük
mesterünknek. Kövessük tehát az 0 nyomdokait és teremjen az 0
gazdag öröksége és tanítása a mi lelkűnkben is jó gyümölcsöket,
hogy gondjainkra bízott élő lelkekből, akikre gondterhes jelenünk
annyi ezernyi terhe, kötelessége, öröme és bánata vár, életreképes
és derék embereket formálhassunk. Bár nem ismerünk nagyobb és
értékesebb kincset az ifjúságnál, mégis csiszolnunk kell ezt a ritka
gyémántot, hogy az istenfélelem s a haza iránti áldozatos szeretet
fényét szórhassa, tudását ragyogtassa s a magyar gondolat hordo
zója legyen ! Nagyok az ifjúság feladatai, de nagyok a nevelőéi is,
mert az iskola az egyház veteményes kertje és az érző tanítói
szív annak éltető sugara.

Az

Vöröskereszt Csoport munkájá
nak tanító és nevelő hatása.
(Szülői értekezlet anyagához.)
Irta : Fülöp Zoltán.
„Szeresd a magyart, ne faragd le“, — szóla,
„Erejét, formáját, durva kérgét róla :
Mert mi haszna, simább, ha jól megfaragják ?
Nehezebb eltörni a faragatlan fát.“
(Arany János,)

Arany Jánosnak e lelket megmentő örökbecsű testámentomában megszívlelendő nevelői és tanítási elv van lefektetve.
A trianoni kísértet ezredéves hazánkat a halál áldozatául sze
melte ki és dobta oda. A rút önkény és elbizakodottság a győzők
kel elfelejttette a történelem lapjain megírt fontos szerepünket és
igazságainkat.
Elnyomatásunkban ébredjen fel bennünk fajunk szeretete. Indul
junk el új útakon és termeljünk ki szebb, értékesebb faji jellemeket,
ősi magyar erkölcsöket; ha ezt nem tesszük meg, a sors keze fog
bennünket sújtani, örök halállal büntetni.
Kritikus időket élünk és ne engedjük megélni, hogy beteljesed
jék : „Jaj a legyőzötteknek!“
Az Ifjúsági Vöröskereszt Csoport megszervezői zászlót bontot
tak történelmi elhivatottságunk ügyének megmentése és javítása
érdekében.
Az eszme és elgondolás nem új, nem is magyar keletű, de
lelkes vezetők a már meghonosodott és termőtalajra talált nemzet
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mentő gondolatot, a nemzet lelkületének, érzésvilágának, szokásai
nak tekintetbevételével, magyarrá tették.
A szociális érzék a ma felnőttéiből és gyermekeiből jóformán
teljesen kihalt. A vöröskeresztes csoport munkájával a gyermekek
útján óhajtja az említett bajok megszűntetését.
A cselekvő érzés kifejlesztésében — minden más hasonló célú
intézménnyel szemben — a legelsők között foglal helyet.
Célkitűzésével azt akarja elérni, hogy új útakon induljunk el.
A háborús idők és a mai nehéz helyzet a társadalom útját a helyes
iránytól teljesen eltérítette. Megváltozott az egyén gondolat és érzés
világa ; nagyban csökkent a közért való munkálkodásnak érzete, ki
halt a legtöbb ember szivéből a szereteten alapuló jócselekedetnek
gyakorlása, ellenben a rút önzés, kapzsiság, vallástalanság, erkölcs
telenség, ijesztően, határt nem ismerve, elszaporodtak. A felszabadult
testi és lelki érzések feneketlen kátyújába sodródott jóformán az
egész társadalom. Megdermedve, tétlenül ezt nem nézhetjük, miért
is megmentése érdekében a szeretet és megértés útjára kell térnünk.
Igen, azon az úton kell haladnunk, mert a költő szavaival é lv e :
„A szeretet a világ megváltója.“ Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
nek ily irányban összeállított gondos programmjával azt akarja elérni,
hogy megváltozzék az egyén, a nagy közösség, nyugatnak átkos
szellemétől átitatott léleknélküli felfogása. Alakuljon ki minden ember
ben egy új világnézet, új irányú munka érdekében.
Az iskola tanítási munkáját, a Vöröskereszt Csoport nevelést
irányító fontos munkája nagyban kiegészíti. Erre nagyon is nagy
szükségünk van, mert az iskolában tanítva nevelünk, míg a Vöröskereszt Csoportban folyó munka nevelve tanít. Nevelő tanításával
el akarja érni, hogy a gyermek testi, érzelmi, akarati és más egyéb
szempontokból fejlődjék. Miután munkája nagyon is gyakorlatias,
megérdemli, hogy mindenki támogassa. Támogatnunk kell továbbá
azért is, mert gyakorlatias irányokban elkészített programmjával, cél
kitűzésével és nagyhorderejű irányelveivel az iskola munkáját kiegé
szíti, felfokozza, megkönnyíti. Ezen fontos ügv érdeke tehát egy teljesen
új, megváltoztatott munkát, haladást, tevékenységet kíván és követel
a gyermekektől, a felnőttektől és a nevelőktől.
Igen kérem Önöket, neveljék gyermekeiket az öntudatos áldo
zatkészségre, cselekvő jótékonyságra, ezeknek önzetlen gyakorlására.
A mi munkánk mellett támogassanak a családi neveléssel, a jószí
vűség nemes gondolatának gyermekeik lelkében való felébresztésé
vel, mert sajnos, a jószívűség és az öntudatos áldozatkészség ma
már sokak lelkében nagyon is halványan él. Ébresszék fel továbbá
gyermekeikben ezzel azt az érzést is, hogy ebben az irányban foly
tatott munkánk, a nemzetmentés gondolatát szolgálja. A nemzeti ér
dek megkívánja és „A lenni vagy nem lenni“ szempontjából is
szükségünk van erre.
A gyermek jótékony cselekedetével bekapcsolódik a nagy
társadalom segítő munkájába.
Fejlesszük vissza gyermekeink lelkében, ha netalán jelentkez
nék, a rút önzés, kapzsiság, irigység gondolatát; ezzel szemben ala
kítsuk ki lelkűkben a könyörületes áldozatkészség isteni gondolatát.
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Hozzuk tudomásukra, hogy aki vallásos, Istent féli és tiszteli és is
meri a krisztusi cselekedeteket, annak nemesnek és jószívűnek
kell lenni.
Miután a szegénység problémája nagyon is általános kortünet,
szükségesnek tartom, hogy megismertessék és felhívják gyermekeik
figyelmét erre. A módosabb szülők gyermeke embertársát, jóbarátját
lássa szegényebb, sokat nélkülöző társaiban és ha módjában áll,
segítsen is rajtuk. A vagyontalan, szegényebb szülők ne neveljék
elkeseredetté, csüggedtté gyermekeiket, hanem értessék meg velük,
hogy a mai sanyarú, nehéz helyzet, küzködés és megélhetési gond,
a trianoni szörnyek szüleménye, koholmánya.
Az Ifjúsági Vöröskeresztes Csoport munkájával jellemben meg
erősödő honfiakat és honleányokat nevel a hazának. Az iskoláknak
vöröskeresztes csoportja a jellem kialakítás, képzés érdekében hat
hatós missziós tevékenységet fejt ki. Egy svájci pedagógus szerint:
„Magyarországot csak a jellemében megerősödő ifjak képesek
megmenteni. “
Az Ifjúsági Vöröskeresztnek az említettek mellett egyik legszebb
feladata még a helyes testápolás érzékének felébresztése. Napjaink
ban erre nagy szükség van, mert nem lehet más a célunk, mint a
nemzeti közegészségügy ápolása, fejlesztése és fenntartása. Fenn
maradásunk alapja a nemzet egészségétől függ. Miért is fontosnak
tartom, hogy a tanulók a testgondozás érdekében, a csoport és az
iskola munkáján kívül otthon is minél többször halljanak felvilágosító
útbaigazításokat. Minden szülő gyermeke egészségének megóvása
céljából magyarázza meg a szülői házban : „A tisztaság fél egész
ség“ és a z : „Ép testben ép lélek“ mondásokban rejlő régi nagy
igazságokat.
Az Ifjúsági Vöröskereszt sok irányú működésével azt akarja
elérni, a legnagyobb magyar megszívlelendő szavainak szem előtt
tartásával, hogy : „Egyesült erővel iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, fedél és
szakismeret nélkül és az erkölcsi műveltséget senki se nélkülözze!“
(Széchenyi).
_________
Áprily Lajosnak, Erdély másik nagy költőjének verse követi
lapunk élén Reményik Sándornak előző számunkban közölt intel
mét. A költő a legnagyobb készséggel adta beleegyezését ahhoz,
hogy igaz művészettel megírt, gyönyörűen muzsikáló versei közül
bármelyiket mi is közvetíthessük. Bár a fiatal tanítónő halálára
írott versét sohasem sorozta közlésre érdemesebbek közé, mi tudjuk,
hogy olvasóink hálásak érte.
Márciusi, áprilisi, májusi, júniusi, júliusi hangjegymelléklet íven
ként 10 fillérért portómentes küldéssel kiadónál kapható.
Pályázati hirdetéseket folyóiratunkra előfizető egyházainknak
díjtalanul leközlünk.
Nyaraljunk révfülöpi üdülőházunkban !
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HIVATALOS RÉSZ
Levél Szily Márton országgyűl. képviselőhöz.
Irta : G rieszháber E. Henrik.

Méltóságos Képviselő Úr!
Végtelen jóleső érzéssel hallottam illetékes helyről, hogy a mos
tani kultusztárca költségvetése során mozgalmat indítani kegyes volt
azon célból, hogy a kultuszkormány egyrészt vizsgálja felül a helyi
javadalom felértékelését olyan helyeken, ahol az indokolatlanul,
igazságtalanul túlmagasan van megállapítva, másrészt pedig az
értékegység egyenértéke 21 pengő helyett 15 pengőben állapíttassék meg.
Én, aki ezzel a kérdéssel már nagyon sokat foglalkoztam —
hiszen közvetlenül érdekelve is vagyok és mint tanítóegyesületi elnök
is kötelességemnek éreztem — szomorú tapasztalatokat szereztem.
Hihetetlen esetekről hallottam. . . Ezeket én most nem óhajtom
pertraktálni, mert előbb pontos adatokat kellene beszereznem, mely
hez az idő nagyon rövid. Mégis általánosságban legyen kegyes
megengedni néhány megjegyzést kegyes tervéhez.
a) A helyi javadalomnak újbóli felértékelése most sem lehetet
len. Ha valaki úgy érzi, hogy javadalma túl' van értékelve, a z a z :
ha olyan tételek vannak felvéve, amelyeket talán már nem is élvez,
avagy olyan mennyiségben, hogy ezt a mennyiséget tényleg nem
kapja, akkor ez ellen van jogorvoslat. Megfelelő adatokkal alá
támasztva kérheti a helyi javadalom újraértékelését.
A baj csak az, hogy nehezen lehet az ilyen igazságot kihámoztatni. A z államhatalom ragaszkodik minden tételhez, az ille
tékes iskolafenntartó pedig már nem adja vagy nem úgy adja és
akkor a két szék közt a pad alá kerül az igazság . . . Volt olyan
eset, amikor tényleg leszállították a helyi javadalom értékegységei
nek a számát. Én pl. éveken át folyamodtam, bizonyítgattam, míg
végre a helyi javadalmat 76 értékegységről leszállították 72 érték
egységre. Viszont olyan esetről is hallottam, hogy valaki kérte a *
leszállítását és felemelték. Tehát jobban járt volna, ha szépen
hallgatott volna . . .
El vagyok tehát készülve arra, ha Méltóságod a képviselőház
ban azt fogja m ondani: rendelje el a kultuszminiszter a kirívó ese
tekben a helyi javadalom újraértékelését, azt fogja a miniszter úr
m ondani: nyitott kaput dönget a képviselő úr, hisz ez megfelelő
adatokkal bármikor lehetséges !
b) Nagyon hálásak vagyunk azonban azért, ha sikerülne az
értékegységnek pénzbeli tartalmát 21 pengőről leszállíttatni 15 pen
gőre. Ez természetesen az államnak kb. 900.000 pengőbe kerülne.
Ez viszont ékes bizonysága annak, hogy ennyivel rövidül meg
immáron évek óta az érdekelt nem állami tanítóság. Ez nekünk,
kevésfizetésűt anítóknak, óriási összeg. Egyikünknek-másikunknak egy
gyermek tartási, neveltetési költsége!
Ha tehát pl. valakit 72 értékegységgel veszek, akkor a mai
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vidéki búzaárakat véve alapul 6X72 pengőt, azaz 432 pengőt vészit.
A z őszi gabonaárak tulajdonképpen a mérvadók, mert mi akkor
kapjuk a természetbenieket, évente utólagosan, egy összegben.
Akkor kapjuk és akkor vagyunk kénytelenek azokat azonnal piacra
adni. A z őszi gabonaárak is kb. 15 pengő körül mozogtak, tehát
ennyiben kellene megállapítani egy mázsa búza, illetve egy érték
egység pénztartalmát.
Rendesen a felelet a z : Nincsen fedezet! Ez nagyon szomorú,
hogy éppen a nem állami tanítók ama részének a fizetésére nincs
fedezet, mely nemcsak tanító, hanem ingyen kántor (hiszen a kántori
javadalmunkat is elvették „ideiglenesen ) és ezenkívül minden más:
leventeoktató, dalárdavezető, ifjúsági egylet, olvasókör, népmívelődési előadások, nőegyletek stb. stb. vezetője, szervezője, lelke...
Nem szólok a Nep.-ről, ahol nagyon sok tanító különféleképpen van
lekötve. Mindezekért egy fillért nem kap. Ellenben veszteségünk
annyi, hogy sokan a legnagyobb nyomorral küzdenek és elvisel
hetetlen adósságokkal küzködnek.
Mi azt tartjuk: ameddig a magyar államhatalom minden ma
gyar tisztviselőjének hiánytalanul biztosítani tudja törvényes java
dalmát, addig ehhez nekünk kétszeresen jogunk van a sokféle
külön m unkáért!
Egy másik felelet az szokott lenni: a földjavadalom kevésre
van felértékelve, itten tehát megtérül a veszteség. . . Errenézve meg
kell jegyeznem a következőket.
1. Nagyon sok tanítónak egy talpalattnyi földje nincsen.
2. A legtöbb tanítónak a földjavadalma csekély, a föld maga
kiuzsorázott tarackmező, hiszen a tanító ma már nem tud gazdál
kodni a lekötöttsége miatt, tőkehiány, befektetés miatt. Rossz álla
potban veszi át egyik a másiktól és nem érdemes ebbe befektetést
eszközölni, nem térül meg. Állítólag a gazdáknak sem rentábilis a
gazdálkodás, aki maga míveli. Hát a tanítónak hogy lenne az, ha
minden kapavágásért fizetnie kell!
3. Nagyon kevés ama tanítók száma, akik nagyobb földjava
dalmat élveznek, melyen érdemes és eredményes is a gazdálkodás.
Kérdem azonban : igazságos és méltányos-e, ha az ily tanító külön
tőkebefektetéssel, állandó gonddal és nagy rizikóval talán egy kis
pluszt termel, ha erre ráteszi az állam a kezét. Hiszen az ilyen
tanító külön megdolgozik érte a családja minden tagjával egyetem
ben . . . Földmives gazda lett a tanító és minden családtagja . ..
És ki viseli az esetleges mínuszt és ráfizetést pl. aszály, fagykár,
jégverés, állathullás stb. esetén ? Mert nemde lehet olyan esztendő,
amikor egy fillérje nem marad, csak ráfizetés !
Egy harmadik felelet: Van, aki jól tudja bérbeadni és így
nyeresége van .. .
Ilyen kedvező hely is lehetséges. De kérdem: van-e, volt-e és lesz-e
abszolút igazság a földön ? Amíg természetbeni javadalom lesz,
mindig lehetséges, hogy valakinek néhány garassal többje lehet.
Ez nem teheti a magyar államot koldússá, mert akkor úgyis nagy
bajban vagyunk. Ezen néhány szerencsés kivételért a tanítói egyete
mességet büntetni a legnagyobb igazságtalanság és méltánytalanság.
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Ügy hallom, vannak a tanítók közt érdekeltek, akik nem szíve
sen vennék, ha a természetbeni járandóságokat megszüntetné az
állam. Amikor egyetemes érdekekről van szó, akkor kivételek nem
jöhetnek számításba. Nem is tudom elhinni, hogy a kormány
ezekre hallgasson és ezért odázza a kérdésnek olyan megoldását,
hogy megszünteti a természetbenieket és állampénztárra utalja a
nem állami tanítóságot is. Ez volna az egyedüli helyes megoldási
mód. Emellett azonban természetesen arra is kell számítanunk,
hogy visszaadják az egyháznak az elvett kántori javadalmat, hogy
megfelelő díjazás ellenében kántortanítót alkalmazhassanak.
Méltóságos Képviselő Uram!
Én már nagyon sok deputációban vettem részt. Nem egy memo
randumot küldöttem a képviselőház összes tagjainak evang. tanító
ságunk megbízásából. Sajnos, nagyon sokat, hiába . . . A legfájdal
masabban érint bennünket, hogy egyik évről a másikra halogatják
ezt a kérdést, illetve megoldását, annyira, hogy sok tanítótestvérünk
nagyon zaklatott lélekkel fakad ki a gyűléseken és nagyon félő,
hogy komolyabb következményei lesznek. Nekünk vezetőknek igen
kellemetlen a helyzetünk, amikor azt kell hallanunk jótanácsként:
mindenki hagyja ott a Nep.-et, sőt ahol alkalma van, ne a szekerét
tolja, hanem agitáljon ellene! Vannak, akik az ellenzékhez csábítanak,
hogy majd akkor lesz megoldás, ha az ellenzék kerül nyeregbe stb.
Ezt szeretnők mi elkerülni. Hogy ne kerüljön a tanítóság kese
rűségből ismét olyanok kezébe, akik fel akarják használni politikai
célokra .. .
A z elmúlt évben egy alkalommal három napig vártam a Nép.
előszobájában, mert szerettem volna az elnök úr ő excellenciájával
erről beszélni és mindent feltárni előtte. Sajnos, nem juthattam b e ...
Ebből azt kellett következtetnem, hogy nem vagyunk kellemesek, ha
jogos kéréssel jövünk . . . ha fájdalmainkat panaszolni akarjuk . .,
Csak eszköznek vagyunk hát jó k ?
Őszintén szólok Méltóságodhoz. . . Úgy érzem, mostani fel
szólalása sem jelent számunkra kézzelfogható eredményt. A kép
viselő urak helyeselni fognak, lesz taps és szóbeli elismerés, de
ebből mi szegény tanítók nem élhetünk m e g . . . De viszont úgy
érzem, ha a képviselőház egészen komolyan akarna segíteni, akkor
feltétlenül tudna, mert hiszen a kormánynak is meg kell hátrálnia,
ha a képviselőház egyet akar komolyan ! Annak idején, amikor az
értékegységet 2T84 pengőről leszállította a kormányhatalom, az
Egységes Párt döntötte el és főleg annak nagyrabecsült, tanítóbarát
elnöke: dr. Pesthy Pál őnagyméltósága ! Lehetetlen, hogy az érték
egységet le ne szállítsák, ha megvan hozzá a legkomolyabb akarat!
Hálás tanítói szívvel mondok köszönetét, hogy kegyes volt
soraimat elolvasni. Örülnék, ha azokban foglaltak nemes, jó szívét
megindították volna ügyünk érdekében és ha sikerülne felszólalásá
val reális eredményt is biztosítani.
Ezzel maradtam őszinte tiszteletem és igaz nagyrabecsülésem
kifejezésével Méltóságos Képviselő Uramnak alázatos szolgája.
Majos, 1936. V. 6-án.
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Tanítógyűlés. A pestmegyei alsó ág. hitv. ev. egyházmegyei
tanítóegyesület f. évi június hó 18-án Kiskőrösön tartotta évi rendes
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Magyar Hiszekegy el
mondása. 2. Elnöki megnyitó és évi jelentés. 3. Meskó György kis
kőrösi tanító, egyesületi alelnök előadása : Az iskola és az otthon.
4. Eöry Dénes gyóni tanító zongorán előadja néhány kitüntetett zene
szerzeményét. 5. Berkényi Károly a Magyar Tanítóegyesületek Egye
temes Szövetség elnökének előadása : Újabb célkitűzéseink. 6. A kis
kőrösi evang. gyermekkórus énekszámai Mikus János tanító veze
tése alatt. 7. Magyar tánc, bemutatja a IV. leányosztállyal Lányi Irén
kiskőrösi tanítónő, 8. Testnevelési zenésgyakorlatok, bemutatja az
V.—VI. osztállyal Varga János kiskőrösi tanító. 9. Pénztáros jelen
tése. 10. Indítványok. (Cenzor tanítói ajánlás.) 11. A gyűlés berekesz
tése. 12. Himnusz. Közének. A közgyűlés előtt 9 órakor istentiszte
let. Fél 10 órakor választmányi ülés. A gyűlés után tisztelgés a
Petőfi-szobornál.
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.

Tájékoztatás.
Az új Kapi-Somogyi-féle népiskolai olvasó- és tankönyvek
engedélyezés alatt állanak. így használatba vehetők, a tankönyvjegyzékbe is felvehetők s engedélyezési szám helyett egyelőre ez
írandó a jegyzékbe: „Engedélyezés alatt!" Azzal a panasszal fordult
hozzám Klenner Rezső s a Franklin Társulathoz Hősz András
tanítótársunk, hogy körzeti iskolafelügyelője kijelentette, miszerint
sem a régi Kapi-Papp, sem az új Kapi-Somogyi-féle tankönyveket
nem engedi használatba venni, mert nincs rajta a miniszteri enge
délyezési szám. Erre vonatkozólag közöljük az alábbi levelet:
M/687—1936.
6. junius 8.
Nagyságos
Klenner Rezső ág. h. ev. népiskolai igazgató-tanító úrnak
SoltvadkertSomogyi Béla elnök úrtól nyert értesülés szerint van szerencsénk
igen tisztelt Igazgató-tanító Urat az alábbiakban tájékoztatni:
A hitfelekezeti iskoláknak törvényben biztosított joguk az, hogy
a saját egyházi főhatóságuk által engedélyezett és jóváhagyott tan
könyveket használják. Ez a tételes törvényen alapuló joguk változat
lanul fennáll. A magyar törvényhozás irányát világosan mutatja az
a körülmény, hogy az új középiskolai törvény még a középiskolai
tankönyvek engedélyezését is az illetékes egyházi főhatóságok jog
körébe utalta.
„Az 1935. évi VI. t. c. 14. szakasza alapján a népoktatási
intézetek tanulmányi ellenőrzésével megbízott körzeti iskolafelügyelők
és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter 7000/1935. elnöki számú rende-
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létével kiadott UTASÍTÁS“ 3. szakaszának utolsó bekezdése ezt
mondja :
„A tankönyvjegyzékek átvizsgálása során állapítsa meg az
iskolafelügyelő, nincs-e felvéve nem engedélyezett tankönyv, vagy
taneszköz
Az UTASÍTÁS 11. szakasza a következőképpen intézkedik:
„Ha a körzeti iskolafelügyelő hivatalos látogatása során nem
engedélyezett vagy éppen kitiltott tankönyv, vagy taneszköz hasz
nálatát tapasztalná (8. szakasz 3. pont), azok határozott eltávolítására
ne csak figyelmeztesse az érdekelt tanítót, illetve iskolát (óvodát),
hanem állapítsa meg azt is, hogy kit terhel a felelősség a nem
engedélyezett, különösen a kitiltott tankönyv, vagy taneszköz
használatáért
Ezek a rendelkezések egyáltalában nem érintik azt a kérdést,
hogy az engedélyezés melyik hatóság jogkörébe tartozik.
Evangélikus népiskola tankönyveit a Magyarhoni Egyetemes
Evangélikus Egyház egyházi és iskolai felügyelősége engedélyezi s
ha ez az engedélyezés megtörtént, akkor az illető könyvek haszná
latát senki sem sérelmezi és nem is sérelmezheti.
Tájékoztatásul közöljük még, hogy egyes esetekben olyan tan
könyveket is benyújtottunk engedélyezésre a Magyarhoni Egyetemes
Evangélikus Egyház egyházi és iskolai felügyelőségéhez, amelyek a
m. kir. vailás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen rendelkezése
alá tartozó (állami, községi, társulati és magán) népiskolák részére
már engedélyeztettek a V. K. Minisztérium által. Ezeken és csakis
ezeken a tankönyveken látható tehát a miniszteri engedélyezés
száma. Ámde az evangélikus népiskolák ily könyveket nem a mi
niszteri engedélyezés alapján, hanem saját egyházi főhatóságuk
engedélye alapján használnak.
A pusztán félreértésen alapuló sérelmezéssel szemben sem róm.
kath., sem a gör. kath., sem a református népiskolai olvasókönyvek
nek nincsen miniszteri engedélyezési számuk.
Szíveskedjék a Kapi-Somogyi-féle könyveket használatbavenni
s esetleges észrevétel esetén bennünket értesíteni, hogy az ügyet a
felügyeleti hatóságnál elintézhessük.
Kiváló tisztelettel
a Franklin-Társulat Tankönyvosztálya.

K0NW1SMERTETES
A korszerű nevelés alapelvei.
— Dr. W eszely Ödön könyve. —
írta : Tállyai István.

Mély megilletődéssel tanulmányoztam át dr. Weszely Ödön
posthumus hatalmas kötetét, „A korszerű nevelés alapelvei“ (a neveléstudomány rendszere; a kir. magy. egyetemi nyomda kiadása.
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Budapest, 1935. Á ra 15 P) c. könyvét. Alig, hogy elfoglalta buda
pesti egyetemi katedráját, megrendülve fogadta mindenki az ő és
felesége halálának hírét és vele egyik legtartalmasabb, legmélyebb
és legkiválóbb pedagógusunk szállt sírba alkotási erejének teljében.
A tudományos és kísérleti pedagógiának legnagyobb művelője volt
hazánkban, különösen két munkája keltett számos önálló tanulmánya
mellett feltűnést: „A modern pedagógia útjain“ és „Bevezetés a
neveléstudományba“. A harmadik nagy munkája pedig nemrég jelent
meg s ez a címül írt és most megbeszélendő könyve. Gazdag tar
talmát igazán csak jelezni tudjuk azáltal, hogy az egyes részeket
és fejezeteket felsoroljuk, de talán így is kedvet kapnak kedves
olvasóink e könyv megszerzésére, amelynek sok illusztrációja
közt elsőnek ott találjuk a szerző szépen sikerült arcképét is,
emlékül azok számára, kik a szerzőt ismerték, vagy munkái révén
megszerették.
A könyv első része : Bevezetés. Szól korunkról, amelynek mások
a céljai, mint az előző koroknak. De a változó célok mellett vannak
örök célok. Ezeket kell elsősorban megvalósítani s miután a pedagógia
ezek szolgálatában áll, a neveléstudomány a filozófia betetőzése.
A kellőségeket akarja valósággá változtatni. Ez a fejezet vizsgálja
egyúttal, hogyan lehet nevelni: a velünkszületett képességeket
módosítani ? Vizsgálja a nevelés határait. A nevelés pszicho
technika, de nem mechanizmus, de önálló szellemi munka. Nem
csak a pszichológia alkalmazása, hanem a nemzeti értékek továbbszármaztatása.
A köv. rész: 1. Célok és eszmék. Az emberi élet megoldandó
feladat. Az életcélokat pedig a vallás és a filozófia tűzi ki. Az élet
feladatok vegetativok, hedonisztikusok (érzéki és szellemi élvezetek)
és szociálisok. Ideális életfeladatok pedig a jó, szép, igaz eszméinek
a megvalósítása. A nevelés az életfeladatok megvalósításához akar
segíteni, főjellemvonása tehát, hogy kulturális célzata van. Örök
probléma, amelyet minden nemzedéknek újra kell megoldania. Ez a rész
több fejezetre tagozódik, amelyekben a neveléstudomány filozófiai
megalapozását tárgyalja szerző. A „Célok és értékek“ fejezete
kifejti, hogy az értékelés állásfoglalás. A primitívebb: érzelmi, a
magasabb : ítéleti. Vannak ideális értékek (igaz, szép, jó) és relatív
értékek (szükséges, hasznos) és eszerint, vegetativ (szükséges, hasznos),
hedonisztikus (esztétikai élvezet) és ideális (erkölcs, vallás) élet
feladatok. A nevelés a növendékeknek a megfelelő műveltség meg
adása. A „Műveltség és kultúra“ a másik fejezet. A műveltség —
a mélyen gondolkodó szerző szerint az életfelfogás és értékelés
kialakulásához szükséges ismereteknek, valamint az értékek meg
valósításához szükséges képességeknek oly lelki egysége, mely
lehetővé teszi a magasabbrendű lelki életet. A nevelés segélynyújtás
az életküzdelemhez. A kultúra tudatos tökéletesítés ; emberi tevékeny
ség szemben a természetével. Van egyéni és nemzeti műveltség.
Szól szerző arról, mi a kultúra s mi a civilizáció ? A kultúra történeti
fejlődés eredménye, nemcsak folyamat, de cselekedet. Szól továbbá
a szellemi tudományok lényegéről. A kulturjavak az objektív kultúra
értékes alkotásai: tudomány, technika, művészet, irodalom. Egyén-
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felettiek, önállóan élnek alkotótól, élvezőtől külön. Itt tárgyalja Herder,
Kant, Spengler, Komis felfogását a kultúráról. Az igazi műveltség
mindig nemeslelkűség. A kultúrának reális, szociális és idealisztikus
ágai vannak. Közvetítője: nyelv, írás, olvasás. Kerschensteiner
m ondja: az emberre oly kulturjavak hatnak, melyek szellemi
struktúrájával azonosak. Van alap- általános- és szakműveltség.
Az ember akkor boldog, ha a választott foglalkozás nem életpálya,
de hivatás. A nevelő az állandó, nagy célok szem előtt tartásával
ezekbe belekapcsolja a kitűzött közelebbi célokat. A tanulók eszmény
képe függ az életkortól, nemtől, viszonyoktól. A kulturális eszmény
nek kell életeszménnyé válnia. íme e fejezet is tanúskodik szerző
emelkedett, magasztos felfogásáról.
II. Az ifjúság megértése c. rész is több fejezetre oszlik és
beható gyermekpszichológia. Van gyermek- és ifjúságtanulmány.
A megértés előfeltétele a nevelői munkának. A fő a jóindulatú
beállítás, hogy a növendékben minél több értéket fedezhessünk fel.
A növendék megismeréséhez két út v e ze t: tanulmány és intuíció.
Érteni kell a gyermek cselekvési motívumait. A lelki jelenségek
kialakulását az egyes életkorokban behatóan tárgyalja szerző.
Szellemi fejlődés szempontjából fontos a 9—12 év (reális tevékenység).
Serdülés kora : 14—16 fiúknál. Szellemi serdülés 12—22—24 év.
10 évtől fogva fejlődik erősen az akarat. A szellemi serdülés leg
fontosabb kora a 17. év. Itt veszélyes lehet a hátramaradás, vagy
a koravénség. A továbbiakban tárgyalja szerző a karakterológiát és
a típusokat, a fiú és, a leány közti különbséget, az egyéniség lényegét
és a jellemlapokat. Érdekesek a különböző tanulótípusok : barátkozó,
zárkózó, felületes, pontos, mulasztó, ábrándozó stb.
III. Terjedelmes rész a nevelőhatásról. Igazán csak száraz ge
rincét ismertethetjük. Ez is több fejezetből áll. A nevelő többféle
lehet. Kívánatos, hogy egy tanári testületben több típusú tanár legyen.
A nevelőintézetben való nevelés előnyeiről s hátrányairól is itt van
szó, továbbá a környezetről s átalakító hatásáról, az ismeretlen együtt
hatókról (utca, játszótárs stb.). A nevelés tényezőinek egymáshoz
való viszonya is e részben van megírva. Növendék és nevelő szel
lemi közösségben kell,, hogy éljen. A fő a nevelő megértő magatar
tása és nyugodtsága. Érdekes, amit szerző a neveléshatás elméleté
ről ír. Elősegítő, gátló minden helytelen cselekedettel szemben. Éontos a környezetváltoztatásból eredő hatás, ez indirekt hatás. Van
egyéni- és tömeghatás. Az osztály a tanár célkitűzése alatt áll, de
hatása az egyesekre nézve nem egyenlő. Az osztály közvéleményét
a hangadók irányítják. Van autonom és heteronom hatás. A nevelőhatás törvényei: a szellemi közösség, a domináló tényezők törvénye,
ami a legtöbb támaszt talál az egyéni diszpozícióban ; az autonom
hatás törvénye = a növendék maga elfogadja a hatást. A nevelés
közvetlen eszközei: testi kényszer, hipnózis (csak orvos alkalmaz
hatja), büntetés (behatóan tárgyalja; sok tapintatot kíván). Érzelmi
eszközök : szuggeszció, tisztelet felkeltése, tekintély, szeretet, szimpat.
érzelmek felkeltése, jutalom, a nevelő példája, becsületesség, fel
ügyelet, a vallásos nevelő eszközök. Értelmi eszközök : felvilágosítás,
rendszeres tanítás, olvasmány stb.
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IV. A képességek fejlesztése. Sajnos, nem részletezhetjük, csak
címeket sorolunk fe l: velünk született és szerzett képességek, a testi
nevelés, jó levegő, ruha, edzés, lakás, iskolaépület, testgyakorlás
(történeti átpillantással), atlétika, sport, játék, munka, egészség stb.
A szellemi képességek fejlesztése : formális, képzés, tehetség és ké
pesség (a zseni. Stern, Galton, Meumann). Ösztön és érzelem gyak
ran erősebb értelmi megfontolásnál. Az akarati jelenségek. A speciális
tehetségek kifejlődése (rendesen a serdülés utón). A képességek kifejlesztésének módja, a gyakorlás szabályai, az ismétlés elosztása is
itt kerül szóba. Szól végre ez a fejezet a lelki élet egységéről.
V. Az akarat nevelése. Itt is sok alcím tájékoztat az akarati
jelenségekről, reflexekről, ösztönökről, az azok feletti uralomról (mér
tékletesség, alkohol), a védő és támadó ösztönről, a nemi ösztönről
(szabályozása és megnemesítése) stb. Az erkölcsi eszmény s a ren
dezett nemi élet: a lelki béke, a földi boldogság alapvető tényezője.
A koedukáció — nagyon helyesen mondja szerző — csak kivétele
sen az elemi iskolában és a tanulás legfelső fokán engedhető meg.
A két nem szellemi fejlődése nem párhuzamos. A nemi felvilágosí
tás kérdésénél jobb egy jó könyv az élő szónál. A nevelő ismerje
fel a növendék életvonalát. A tudat alatti lelki élet támogatja a tuda
tos munkát. Ezt — tehát a lecketanulást sem — nem lehet erősza
kolni. Beható fejtegetés tárgyai a hajlam, törekvés, vágy, kívánság,
a cselekvésünkön uraikozó szokások, figyelem, engedelmesség, ami
az akarat alárendelése. Eszközei: a tekintély, a rokonszenv feléb
resztése s a jóindulat látása, továbbá : tanítás, példa felügyelet stb.
A fegyelem részei a rendtartás és az erkölcsi akarat képzése. A tel
jes csendben, tétlenségben való állandó ülésre a tanuló képtelen.
Fontos az osztályban a jó szellem. Önkormányzat mellett is a veze
tés a tanár kezében legyen. A továbbiak tárgyalják az igazi akara
tot, az akaratszabadság kérdését. Az ember előrelátó lény, kinek
céljai vannak, feladata és értékelő tudata van. Ezek éppoly ható té
nyezők, mint a dinamikai kauzalitás. E fejezet felöleli az akarat
nevelését. A cél, hogy a növendék akaratát a magasabbrendű érté
kek irányítsák. Itt kerülnek szóba a dac, makacsság, elhatározóképesség, akaratgyakorlatok, az állandó akarat: a jellem és a sze
mélyiség, amely értékhordozó és értékalkotó.
VI. A különböző érzelmek nevelése. Ez is gazdag tartalmú
fejezet, amely a kis gyermek érzelmi világát is felöleli s az érzelmek
hatását a többi szellemi munkára. A félelem a gyermek emlékező
tehetségét megbéníthatja. Fontos az érzelmek feletti uralom.
VII. Az értelem fejlesztése. Szemlélet, élmény, képzelet, figyelem,
érdeklődés, emlékezet és fejlődése, emlékezetbevésés (ismétlések
száma) stb. e szakasz tárgya. Azután : Hogyan könnyebb valamely
szöveget megtanulni? emlékezetvizsgálatok, felejtés, a képzetek fel
idézése és feltételei, az emlékezet tipikus különbségei. Vannak
gyorsan és lassan tanulók; mechanikus és logikai emlékezettel bírók;
vizuális, akusztikus és motorikus típusok. E gazdag tartalmú fejezet
felöleli az emlékezet fejlesztését, gyakorlását, a gyermek képzeletkörét,
a játékot és nemeit; tárgyalja a teremtő fantáziát, a gondolkodást,
értelemvizsgálatot, a gondolkodás típusait, (vannak gyakorlati és
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elméleti emberek, konkrét és absztrakt gondolkodók; képekben,
fogalmakban gondolkodók) elemző, összetevő (az első egyes ténye
ket figyel), rendszeres és ötletes (aforisztikus) gondolkodók. A gyermek
képekben gondolkodik. Végre van utánzó és teremtő gondolkodás.
Egyik fejezet: a gondolkodás fejlesztése. A tanuló cselekvőleg vegyen
részt a tanításban. Szól a nyelvről, beszédről, idegen nyelvről s
kiemeli, hogy a klasszikus nyelveknek nagy elmefejlesztő képző
erejük van. Elfáradás, felüdülés, munkaképesség fokozása stb. beható
kísérleti vizsgálatok eredményével, továbbá a formális képzés
eredménye (külső megjelenés stb.), önuralom, tettrekészség alapvizsgálat tárgyát képezi e szép résznek.
A Vili. rész címe : A kulturértékek tovaszármaztatása. E szakasz
szól a korunkról, amely az átértékelések kora ; jellemvonásai a gaz
dasági eszmék és a politika uralm a; jellemzi m ég: a nemzeti
gondolat, a test kultusza és a reális értékek túlbecsülése. Ez utóbbi
ellen a nevelésnek küzdenie kell. Jellemzi még korunkat az erkölcsi
felfogás változása (az utóhisztikus és hedonisztikus erkölcstan, ami
ellen szintén küzdeni kell), a tudomány új értékelése, amelyet csak
a haszon miatt becsül, továbbá a művészetek új irányai és a vallás
sajátos jelentősége. Találó megállapítások.
IX. Reálisztikus értékek. 1. a testi kultúra, 2. a technikai
nevelés. Spengler és Eugen Diesel szerint a gép a szellemi értékek
megsemmisüléséhez vezet. Ámde mégis az ember tökéletesedését
szolgálja. Szól e szakasz a munkáról, a kézimunkáról mint tan
tárgyról (Uno Cygnäus, Dewey, Kerstensteiner eszméi) és mint mód
szertani elvről, a munkaiskoláról, a munkáról, mint életfeladatról.
3. Gazdasági nevelés.
X. Társadalmi értékek. 1. Társadalmi műveltség ; a szoc. nevelés
(Conte, Rousseau, Spencer, Marx, Natorp). A társ nevelés, udvariasság,
szociális érzés, élettechnika. Ez utóbbi sajnos nem igazodik mindig
a jó erkölcshöz. Emberismeret. 2. Nemzetnevelés. A jogállamba való
beilleszkedés. Politikai nevelés (a fascizmus, Hitler, Kornis, Gömbös
nézetei), a külpolitikai tájékozottság különösen fontos. A nemzeti
szellemnek már a tananyag kiválasztásában kell érvényesülni.
Széchenyi, Imre S., Gömbös nézetével találkozunk a nemzetnevelés
kapcsán. 3. Erkölcsi nevelés. A cselekvést értelem, megfontolás és
normák irányítsák. Erkölcs és vallás. Erkölcsi törvények. Erkölcsi
eszmék (Platon, Herbart). A gyermek erkölcsi fejlődését részletesen
adja elő szerző. Az első fokon a cselekedetek ösztönszerűek, a
második az egoizmus kora, a harmadik az iskolázás korában az
igazságérzet kifejlődése (14. év). A gyermek hazugságait tehát a
pszichológus szemével kell nézni. A pubertás után tisztulnak az
erkölcsi eszmék (lelkiismeret, önellenőrzés). A fiatal korban elő
forduló vétségek. Önellenőrzés (lelkiismeretvizsgálat, gyónás).
XI. Ideális értékek. 1. tudományos műveltség (iskolák), 2. esz
tétikai nevelés, 3. vallásos nevelés, 4. a műveltségtartalom hatása
(típusok). A nevelés eszménye, hogy az egyéni erőt a legmagasabb
emberi feladatok szolgálatába állítsa s képes legyen arra, hogy ezek
szolgálatában áldozatos életet éljen.
XII. A hivatásra való nevelés. Pályaválasztás, életterv. A leg-
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nagyobb boldogság, ha az ifjúkor élettervét az érett korban meg
valósulva látjuk. Az egyesnek életterve be kell, hogy illeszkedjék a
nemzet élettervébe.
íme e gazdag tartalmú hatalmas kötet dr. Weszely Ödön testamentoma. Sok statisztikai adat, gazdag irodalmi felsorolás, grafikon
és teljes névmutató teszi ezt a könyvet a gondolatok mélysége és
gazdagsága mellett mindenki számára nélkülözhetetlenné. Valóban :
minden pedagógus asztalán ott kellene lenni s hogy ezt a célt elő
segítsük : ezért ismertettem behatóan az oly hirtelen elköltözött nagy
tanítómester munkáját.

író — az íróról.
Irta : Benedek Vince.

Váth (Horváth) János balatonalmádi áll. isk. igazgató, ismert
nevű író, a Balaton irodalmának megteremtője, mostanában jutott el
írói munkásságának negyedszázados évfordulójához. Ebből az alka
lomból Orosz Iván író, a Magyar Vidék Könyvei című vállalat
Szarvason székelő szerkesztője és kiadója, „Tanulmány“-t írt Váth
Jánosról. A Tanulmány olvasmánynak is nagyon élvezetes, de egy
ben értékes is, értékessé teszi a méltatásnak az a sablontól eltérő
színes és meleg hangja, amellyel a Tanulmány írója Váth Jánost
úgy is, mint írót, úgy is, mint embert, az olvasó elé állítja. E sorok
írója, jeles magyar írók tollából, már több Tanulmányt olvasott
Váth Jánosról, de Orosz Ivánéhoz hasonló mesteri portrét eddigelé
nem olvasott Váth Jánosról. A harminc oldalra terjedő tanulmány
ban Orosz Iván többek között ezeket írja : „Boldog örömmel állunk
meg Váth János jubileumánál és bár tudjuk, látjuk, hogy a magyar
vidéki irodalom és művészet körében nagyon sok tehetséget ölt meg
a közöny, az irigység, a megnemértés, az ő sikere felemel mind
annyiunkat a csendes reménykedés halk érzetével. Oly magasra
kiemelkedni, minden erőteljesebb támogatás nélkül, a magyar vidéki
szellem törhetetlen erejét igazolja és egy egyszerű kis falusi zsellér
házból előkelő pozícióba, az irodalmi élet egyik vezető helyére jutni:
az áldott magyar föld őserejének gazdag megnyilvánulása.“
Ezután dióhéjba szorítva, elmondja életrajzát Váth Jánosnak,
eddigi állomáshelyeinek felemlítésével egész addig, míg 1919 végén
irodalmi és hazafias érdemeinek elismeréséért a kultuszkormány a
Balaton környékének egyik legmodernebb iskolájához, a balaton
almádi állami iskolához igazgatónak kinevezi. Most is ott éli az
„Öreghegy“ aljában épült iskola falai közt zavartalan életét. „Itt
gyönyörködik el a csodás balatoni hajnalokban és bíborvörös esté
ken itt gyűjti össze a magyar népi múlt színes lepkéit, a vidék gaz
dag színeit, tündöklő összhangba. Itt tanítgatja a falusi nebulókat
nemcsak írásra és olvasásra, hanem vallásos hitre, erkölcsre és a
szép és jó szeretetére is.“
Ma már nincsen olyan litterátus ember, nemcsak a Balaton
peremén, de Csonkamagyarországon sem, aki nevét ne ismerné
Váth Jánosnak. A Balaton ismertetői között nincs egy sem, aki ezen
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gyönyörű tó csodálatos vizének és vidékének szépségeit, annak
misztikus világát, népének gondolatvilágát színpompásabb rajzok
ban állította volna az olvasó elé, mint Váth János. Ennek tulaj
donítható, hogy műveinek egyikét-másikát lefordították több idegen
nyelvre is. Kötetei ezer és ezer példányban forognak a népkönyvtárak
révén az ifjúság kezében. Itt említem meg, hogy a Balatoni Szövet
ség, méltányolván Váth Jánosnak, mint balatoni írónak munkássá
gát : regényeit, elbeszéléseit tíz kötetben kiadta. Ezekben a kötetek
ben vannak olyanok, amelyekről az irodalomtörténet is meleg
méltatással megemlékezett. Váth János zsenijét, eredeti írói talen
tumát minden oldalról megvilágítják ezek az összegyűjtött munkák.
Sajátos elbeszélő modora, találó megfigyelései, meleg írói kedélye
vonja be gyönyörű zománccal ezeket a történeteket. Hangjában
szűkszavú, stílusában van valami szokatlan íz, amely csak az ő
sajátja. Benne új jelesére talált az irodalom, mégpedig olyanra,
akiben a magyar ész és magyar szív, tehát maga a magyar szel
lem megvan dúsgazdagságban.
Váth Jánosról, mint íróról sok szó esett már, de az emberről
annál kevesebb. Pedig mint ember is a típusok közé tartozik. Amilye
nek írásai, olyan az egyénisége is. Megtestesült szerénység keresztyéni
alázatossággal. Mint pedagógus is a javából való s mint pedagógiai
író is jogcímet szerzett a többszörös elismerésre. írásai a különféle
nevelésügyi lapokban láttak napvilágot. Váth János neve klasszikus
példája az ismeretlenből, a homályból feltörő magyar energiának.
Egész világa az otthona és az iskola négy fala. Annyira vissza
vonultan él, hogy Gárdonyi Gézán kívül, talán ő az a magyar író,
aki a nagyvilággal keveset érintkezik. Mikor iskolai munkáját vé
gezte, leül az íróasztala mellé, termi a nemes gondolatokat s írja
a bájos balatoni regéket. Amikor a Balaton csodálatos víztükrét nézi,
elbűvölten beszél róla. Nem hiába születése is a Balatonhoz köti.
Itt töltötte gyermekéveit, itt serdült ifjúvá, akinek gyengéd és min
den szép iránt fogékony lelkét a tó tájképi szépségei és a nép ajká
ról ellesett regéi, csakhamar megihlették. Ez adja magyarázatát
annak, hogy legtöbb művében a Balatont szerepelteti. Lehetnek a
Balatonnak kitűnő írói, költői, de nagyobb rajongója, hűbb szerel
mese, ragaszkodóbb fia, nem lehet, mint Váth János.
íme, ez Váth Jánosnak, mint írónak és embernek sziluetje.
Teljes mivolta azonban a valóságban sokkal nagyobb, hogysem
ilyen rövid ismertetés keretébe bele férne. Ha végig olvassuk az
életrajzát s belepillantunk az irodalom sokféle ágára terjedő mun
kásságába : önkénytelenül megrándul a kezünk, hogy odakapjunk
a kalapunkhoz és leemeljük előtte. A z ilyen lelki energiát meg kell
becsülni még akkor is, ha kisebb volna is az általa felmutatott ered
mény. Emlékeztet ő ama nagy írókra, akik a vallások apostolait
jellemző kitartással ápolják az irodalom kultuszát.
Váth János ma negyvenkilenc éves, tehát munkabírásának még
teljes erejében van. Eddigi fáradhatatlan alkotó készsége remélni
engedi, hogy meg nem lankadó erővel vág neki a jövendőnek, hogy
álmait beválthassa. Adjon neki Isten erőt, eyészséget hozzá !
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Falukutatás és tanítóképzés.
Ezen a címen jelent meg Rozsondai Károly összeállításában a leg
újabb falukutató munka. Mélyreható meglátásban csoportosítja a
szerző mondanivalóit s kifejti, miért kell a tanítóképzőintézetekben
a falukutatással foglalkozni. Megállapítja a munka területeit s azokat
az okokat, amelyek a tanítóképzésnek a falukutatásba való bekap
csolását sürgetik. Szemléletesen csoportosítja, mit tett eddig a tanítóképzés a falu megismerése érdekében. Megállapítja, hogyan végez
het a tanítóképzőintézet falukutató munkát. Ezen tevékenység végső
célja egy teljes falumonografia, aminek megszerkesztésén minden
növendék dolgozhatik a maga körében. Nagy tárgyilagossággal ismer
teti a gyakorlat útját jelezve, mit tehetnek a különböző tárgyak taná
rai a falukutatás érdekében. Az összefoglalásban valóságos kátéját
adja az ilyen irányú teendőknek. A kiváló munka a soproni Péterfy
Sándor Turul Bajtársi Egyesület támogatásával jelent meg s nagy
nyeresége a szakirodalomnak.
S.
Igen kérem az egyházmegyei elnök és pénztáros urakat,
legyenek szívesek a folyó évi tagdíjakat pénztárunkba minél
hamarább beküldeni, hogy egyesületünk többrendbéli kötelezett
ségének eleget tudjon tenni. Kartársi üdvözlettel: Kiszely János
országos pénztáros.

HÍ REK
D. D. Raffay Sándor 70 éves.
A bányai egyházkerület meleg ünnep
lésben részesítette íőpásztorát 70. élet
évének betöltése alkalmával. Az ünnepi
megemlékezéshez lapunk is őszinte öröm
mel és áldáskívánással csatlakozik és
Isten iránti hálával emlékezik meg arról,
hogy a nagynevű egyházi vezér áldásos
életének ezen kiemelkedő határállomásá
hoz érkezve,gazdag,gyümölcstermő eszten
dők hosszú során át szolgálhatta egyhá
zát, az evangélikus egyetemes életet s
benne a nemzeti kultúrát, közelebbről az
evangélikus népoktatásügyet is. Élete
példát mutató és kegyelemben gazdag
élet. Nyújtsa feléje a jól végzett munka
tudata a lelki megnyugvás pálmáját, s a
lelki béke legdrágább kincsét!
Emlékezés Nagy Sándor ny. tanítóról.
Az öreg tanítók gárdájának ismét egy
közszeretetben álló tagja költözött el az
élők sorából június 7-én : Nagy Sándor
volt mihályhózai kartársunk.
Hosszú évtizedeken át volt hűséges

munkása a tanügynek, teljes odaadással,
nagy gonddal s bensőséges szeretettel
oktatta és nevelte a gondjaira bízott gyer
mekeket. Azok is szerették őt, s hívei
mindenkor őszinte vonzalommal ragasz
kodtak hozzá.
Mint igazi jó kartárs, nagyon vonzó
dott hozzánk, soha el nem maradtvolna
egyetlen tanítógyűlésünkről sem. Ünnep
volt számára a találkozás napja, s mint
egy lélekben felvillanyozódva, akaraterő
ben megedzve tért ilyenkor mindig haza
tanítványai s szeretett családja körébe.
Jó családapa volt. Minden erejének
megfeszítésével azon munkálkodott, hogy
hűséges élettársát boldoggá tegye, s gyer
mekeinek jövőjét biztos alapokra fektesse.
Két fia tanító, leánya pedig polgáriiskolai
tanárnő Körmenden.
Hét évvel ezelőtt nyugalomba vonult
s Pápára költözött. A gyülekezet bizalma
itt is feléje fordult: megválasztották pres
biterré és pénztárossá. Sok hasznos szol
gálatot tett a pápai gyülekezetnek is.
Egy év előtt gyilkos kór lepte meg
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derék kartársunkat. Sokat, igen sokat
szenvedett, míg végre a halál feloldá
gyötrelmeinek bilincsét.
Sírjánál a kartársak nevében jelen sorok
írója mondott búcsúbeszédet s ravatalára
eljuttatta utolsó üdvözletül tanítóegyesü
letük koszorúját.
Életrajzi adatait röviden a következők
ben foglalom össze : Nagy Sándor Tokorcson (Vas m.) született 1870 lebruár 1-én.
Nagy Elek tanító és Kiss Hermina voltak
a szülei. Sopronban szerezte oklevelét
18t0-ben. Gecsén, Homokbödögén és
Mihályhá/án működött, mint tanító. Jó
feleségével : Barcza Karolinnal 44 évig
élt boldog házaséletet. Atyja és ősei mind
tanítók és papok voltak.
Elköltözött jó pályatársunk pihenj bé
kén, csendesen 1 Nemes életedért, hű,
vallásos lelkületedért részesítsen a menynyei Atya ott fenn, a jobb hazában, az
örökélet boldogságában. S z u tte r D ániel
Pápa.
ny. ig.-tanító.
Halálozás.
Június 17-én hunyt el Szombathelyen
Barabás István ny. vasvári róm. kát.
ig.-tanító, a királyi koronás arany érdem
kereszt, a kormányzói Signum Laudis
stb. érdemrendek tulajdonosa. Egyetemes
tanítói érték v o lt: Vasvár nagyközség
díszpolgára, a Magyar Országos Tűzoltó
szövetség dísztagja, a Vasvármegyei Tűz
oltószövetség tb. elnöke stb. Az elhunyt
ban Bendefy László, a Községi Tanítók
Országos Egyesületének vezetője apósét
gyászolja.
Első díjat nyert községmonografia.
A Magyar Társaság Falukutató Intézete
június 6-án hirdette ki a múlt év máju
sában kitűzött országos titkos pályázatá
nak eredményeit. Örömmel közöljük, hogy
a pályázaton az egyik 200 pengős első
díjat és a Széchenyi-emlékérmet folyóira
tunk munkatársának, Rozsondai Károly
ev. tanítóképző-intézeti tanárnak Sümeghy
József sopronbánfalvai róm. kát. tanító
val együttesen írt munkája nyerte el.
A munka S o p r o n b á n fa lv a m o n o g r á fiá ja
s a pályázaton, amelyre 35 mű érkezett
be, Porta regni jeligével vett részt. A
szerzők a „Soproni Faluszeminárium“
munkaközösségének is tagjai. A könyv
alakban való megjelentetésre rövidesen
megindulnak az előkészületek, a kiadás
hivatalos támogatásban is részesül.
A tanítóságot közelről érinti egy falu
nak teljes és szakszerű leírása, azért
reméljük, hogy ez a tanulságos mű el
juthat a tanítók kezéhez.
A munka részletesebb ismertetésére
még visszatérünk.

Kitüntetés.
Eöry Dénes gyóni tanítót a M. Z.
album országos aranykoszorús nóta"
pályázatán „Azt mondják, az elsírt könny
ből“ c. daláért bronz-éremmel tűntették ki.
Közgyűlés.
A Csanád-Csongrádi Egyházmegyei Ta
nítóegyesület június 29-én Makón tartotta
évi rendes közgyűlését Kiss Kálmán alelnök vezetésével. A tárgysorozaton Ma
gyar János, Balás Pál, Griecs Pál elő
adásai szerepeltek.
A debreceni evangélikus elemi iskola
félszázados működése emlékére kiadott
történetén kívül Elefánty Sándor szerkesz
tésében kiadta jelen tanév eseményeiről
szokásos értesítőjét is, amely részletes
beszámolót tár az olvasó elé a minden
tekintetben élénk és új szellemben mű
ködő iskolánk tevékenységéről.
O rszágzászlóavatás.
Júntus 7-én avatták fel Mencshelyen
az ev. templom és iskola előtt felállított
országzaszlót. Az avatást Nagy Lajos
esperes végezte s megáldotta azt példás
egyetértésben a ref. és r. kát. lelkész is.
A környéken ez az első ilyen emlék s
említést érdemel, hogy annak eszméjét
munkatársunk : Szász András vetette fel
s kivitele érdekében lelkesen közre
működött.
Énekkarok, karm esterek figyelm ébe!
Most jelent meg Bertalan Sándornak
„Egy nóta csendül“ c. hatásos irredenta
férfikari műve. Ára 40 fillér. Ez összeg
bélyegben is küldhető. Cím : Bertalan
Sándor Kemenesmagasi, Vas m. Itt em
lítjük meg, hogy e művet a kemenes
magasi község hősei emlékére emelt
„Népháznak és országzászlónak“ f. évi
június 7-én tartott felavatásán előadták
a szerzőnek „Ünnepi óda“ című ‘költe
ményével együtt.
Évmilliók forgatagában megtalálni a
napi aktualitást, azt, ami a kutató tudóst
és az olvasóközönséget egyaránt érdekli:
olyan feladat, amelynek sikeres megol
dása teljes tudományos felkészültséget,
a kor problémái iránt különös érzéket és
fejlett írásművészetet kíván. A magyar
tudományos élet kiválóságai, akik a
BÚVÁR júniusi számát írták, szerencsé
sen egyesítik magukban az elmélyült
tudás, az alkotó fantázia és az élvezetes
gondolatközlés isteni adományát. Telegdi
Roth Károly. Ádám Lajos, Neubauer
Konstantin egyetemi tanárok, Boros
Ádám magántanár, Kadocsa Gyula és
Leopold Lajos egyetemi előadók, ifj.
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W olff K ároly, a szfov. k ö zk ó rh ázak köz
ponti igazgatója. Doming H enrik, Pongrácz S ándor, Szilády Z oltán. V adász
Elemér, G leim ann A nna é s A baházi
Richárd term észettodom ányi cikkei a
m agyar bauxitról, a m agyar növény
világról, a M ecsek földtörténeti kialaku
lásáról, a székesfőváros új rádium - és
röntgenintézetéről és a jú n iu s 19-iki napfogyatkozásról, — hogy c sak néhány
tém át em lítsünk — éppen olyan nagy

szerű teljesítm ényei a tu d o m án y n ép szerű 
sítő publicisztikának, mint Lohr F eren c
hangm érnök. F üzesi Zoltán gépészm érnök
és Bartók Imre m érnök cikkei az új
hangfelvevő készülékekről, a h a tsz á m 
jegyes telefonautom atáról, az atom ok
felépítéséről. A BÚVÁR tartalm i g a z d a g 
ság a és m űvészi képanyaga o ly an érték,
am ely ezúttal is kiváló helyet biztosít
ez a nagyszerű folyóirat új sz á m á n a k a
m agyar m űvelődés tényezői között.

KÁNTORI ROVAT
R ovatvezető : H am ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Az evangélikus gyülekezeti éneklés a XVI. században.
Irta : H am ar Gyula.

A reformáció korában már nagyon elterjedt volt a katolikusok
nak az a szokása, hogy különösen a nagy ünnepek alkalmával anya
nyelvű énekverset is énekeltek a mise alkalmával. Luther az 15d6-ban
megjelent Német Mise („Deutsche Messe“) c. művében 4 helyen
kíván német (azaz anyanyelvű) gyülekezeti éneklést, ami azonban
nem egykönnyen valósult meg. Az istentiszteleti éneklésre ugyanis
nem voltak még kellőszámú énekek s a meglévők használata kor
látozást szenvedett az istentiszteletek de tempore-jellegétől; vagyis
csak olyan énekek voltak énekelhetők, melyeknek tartalma megfelelt
az egyházi év szakának, ill. ünnepének. Rengeteg időbe és fárad
ságba került továbbá az is, amíg valamely egyházi ének szövege és
dallama átment a gyülekezet tudatába. Minthogy abban az időben
még nem ismerték a népéneknek v. más szóval: a gyülekezeti ének
nek orgonán való kísérését, ennélfogva a vezetés az énekkar dolga
volt. A kórus, vagyis az énekkar az éneket vagy egyhangúan (koraliter)
vagy 4—5 szólamban, esetleg többszólamúan (figuraliter) énekelte,
miközben a gyülekezet zeneértő tagjai a cantus firmust (vagyis a fő
melódiát, mely a tenorban vagy az altban volt) a karral veleénekelte.
Ahol nem volt énekkar, a kántor vette át néhány iskolasegéddel az
éneklés vezetését. Az akkori egyházi szabályzatokban sokféle intéz
kedés található, mely a gyülekezeti éneklés megerősítését, terjeszté
sét célozza. így pld. elrendelték, hogy á kántor vagy faluhelyen a
sekrestyés álljon a hívek közé és segítsen énekelni. Városhelyen a
tanulóknak le kellett vonulniok a karzatról és a gyülekezet tagjai
között kellett elhelyezkedniök, hogy a gyülekezeti éneklést erősítsék.
Azonban némely egyházi szabályzatban szó sincsen gyülekezeti köz
énekről, hanem csupán a lelkész oltári énekéről és a karénekről.
Ekképpen nem terjedt el s nem erősödött meg a gyülekezeti éneklés
abban a mértékben, ahogyan Luther szerette volna. Mégis, ahol ked
vezők voltak a körülmények, a gyülekezetek nemsokára nagyszámú
egyházi éneket sajátítottak el és nagy örömmel s buzgósággal hasz
nálták. Midőn Luther 1545-ben utolsó énekeskönyvét adta ki (mely
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már 129 éneket tartalmazott), tanúságot tett az előszóban arról, hogy
azokkal az énekekkel az emberek megerősödtek a hitben és örömest
élnek velük. Hogy az új egyházi énekeknek nagy volt a keresletük,
mutatja az énekeskönyvek gyakori kiadása s az az általános felbuz
dulás, mely pld. Németországban még a cseh-morva testvérek egy
házi ének-kincseit is felhasználta s amelynek révén Németországban
is elterjedtek Dávid zsoltárai új alakban, sokféle zsoltárdallamban.
Az új énekeknek mind többen és többen örvendeztek s hogy a
XVI. században mennyire megbecsülték azokat, meglátszik az abból
a korból m igmaradt énekeskönyvek díszes külsején is.
Kétségtelen, hogy a gyülekezeti énekeket a népénekek mintá
jára ritmikusan énekelték. A XVI., de meg a XVII. századból meg
maradt énekeskönyvek dallamfeljegyzései mutatják a brevis, semibrevis
és minima váltakozását. Csak be kell pillantanunk azokba az éne
keskönyvekbe s azonnal megállapíthatjuk, hogy keresve is alig talá
lunk olyan éneket, mely teljesen egyméretű hangjegyekkel volna fel
jegyezve. Ha mármost van, aki kételkedik abban, hogy a soktagú
gyülekezet nem volt képes az egyházi énekeket az énekeskönyvben
feljegyzett ritmikus mozgásban énekelni, az gondoljon csak az élénk
ritmusú népdalokra. Ugyebár azokat nagy tömeg is képes élénk rit
musban énekelni. Arra is kell gondolnunk, hogy a gyülekezeti ének
a XVI. században nem volt független a kísérő, illetőleg vezető ének
kartól, viszont az énekkarnak tekintettel kellett lennie az éneklő
gyülekezetre.
Luthernek és társainak az a törekvése, hogy bevezessék a
német nyelvű (vagyis anyanyelvű) népéneket az istentiszteletbe, sok
nehézségbe ütközött. A nehézségek az énekek nyomtatásával mind
inkább enyhültek. Azzal pedig, hogy mind többen és többen kíván
ták az énekeket megszerezni, bőséges munkájuk akadt a könyv
nyomtatóknak, akiknek egyébként sok gondot okozott a kottanyomás,
mely fametszetekre szorítkozott. Csak jóval később ismerték meg a
mozgatható kotta-alakok használatát.
*

Egyházi éneknapok.
írta : H am ar Gyula.

Kaptuk a következő értesítést: „A Tolna—Baranya—Somogyi
egyházmegye tanítóegyesülete megbízásából Hoffmann Károly kaposszekcsői kántortanító vezetésével május hó 17-én egyházi éneknapot
tartottak a Dombóvár-vidéki egyházközségek énekkarainak részvé
telével. Résztvett: az ági vegyeskar Purt Gusztáv, a bikali férfikar
Starle Jakab, a csikóstöttősi ifjúsági vegyeskar és gyermekkar Schrauf
Ernő, a dombóvári vegyes- és férfikar Bányai Henrik, a mekényesi
férfikar Reidl Sebestyén és a kaposszekcsői gyermekkar Hoffmann
Károly tanító vezetésével. Közreműködött még Büki Jenő mekényesi,
Cséry Lajos dombóvári és Frank Károly csikóstöttősi lelkész. A meg
kezdett munka folytatását és kiterjesztését ajánlatosnak tartjuk. Isten
áldása legyen a végzett munkán.
Szeretnők, ha mentői több érdeklődő megírná ezen rovat számára
az egyházi éneknapokra vonatkozó eddigi tapasztalatait, további
célkitűzéseit, észrevételeit, elgondolásait.
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Mi a parafrázis ?
írta : dr. Gárdonyi Zoltán.

A „parafrázis“ műszó a művészeti alkotásnak a költészetben
és a zenében előforduló egyik különleges módját jelenti. A parafrázis
nem merőben új tartalomnak a közlése, hanem valamely már meg
lévő, tehát régebbi műalkotás tartalmának új formába öntése a
kifejezési eszközök bővítése által. Ennélfogva parafrázis alkotására
olyan szövegek, illetve dallamok alkalmasak, melyek eredeti for
májukban tömörek; tehát például a Biblia egyes helyei, vagy
egyik-másik korái dallama. Ezt az eredeti tömör tartalmat a parafrázis
bővebben kifejti, körülírja (parafrázis: körülírás). Szóköltészeti para
frázis pl. a „Hagyjad a jó Istenre“, „Mi Atyánk, ki vagy mennyek
ben“ stb. énekszövegek (Dunántúli Énekeskönyv 370., ill. 27. szám).
Zenei parafrázis pl. Hamar Gyulának, a soproni ev. tanítóképző
intézet igazgatójának mai számunk kottamellékletében közölt kar
éneke, melynek első részében egy ismert koráldallam körülírása
csendül fel. Elsőrendű példái a zenei parafrázisnak Liszt Ferenc
magyar rapszódiái; ezek magyar dallamokat tartalmaznak, főként
formai és harmóniai bővítésekkel.
*

Hangjegymellékleteink,
írta : Ham ar Gyula.

Az Evangélikus Népiskola 1936. évi júliusi—augusztusi számá
nak Kántori Rovatához a következő hangjegymellékleteinket csatoljuk:
1. Hamar Gyula: A Miatyánk (Máté VI. 9—13. szavai szerint.
Vegyeskar.)
2. Hamar Gyula : A reformáció emlékünnepére. Férfikar. Szö
vegül szolgál a Dunántúli Énekeskönyv 265. sz. szövegének 1. és 4.
szakasza. A szöveg szerzője Gellert Keresztély (1715—1769) lipcsei
egyetemi tanár, híres költő, ki az u. n. felvilágosodás (racionalizmus)
szolgálatában fejtette ki irodalmi, működését. Vallásos költeményei
közül 12 található a Dunántúli Énekeskönyvben.
3. Gárdonyi Zoltán: Siess, keresztyén... c. 3 szólamú férfi
karának dallama Tinódi Sebestyén lantos diáktól (szül. 1500 táján,
megh. 1556-ban) ered. A szóbanforgó férfikar szövegének első vers
szakát is Tinódi szerezte, a második versszak („Minden veszélynek“
stb.) a Dunántúli Énekeskönyv 267. sz. énekének 6. versszaka.
4. Tarts meg, Urunk, szent igédnek c. egynemű kar dallama
az 1543. évi wittenbergi énekeskönyből ismeretes. Az eredetileg
3 versszakból álló szöveget Luther Márton írta ; a magyar fordítás
a Vietórisz-féle magyar Tranoscius 435. száma alatt található, ki
bővítve a dr. Justus Jónás-féle folytatólagos 4. és 5. versszakkal.
(Justus Jónás, 1493—1555., Luther legbensőbb barátja volt, ki el
kísérte Luthert Wormsba, Marburgba, Schmalkaldenbe s az augsburgi
birodalmi gyűlésre. Justus Jónás a bibliafordításban állandó munka
társa volt Luthernek.) A reformáció korabeli patinás dallamot dr. Gárdonyi
Zoltán soproni ev. tanítóképzőintézeti tanár alkalmazta egynemű karra.
Hangjegymellékleteink közül a 2., 3. és 4. számú különösen
a reformáció emlékünnepére alkalmas.
Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.
mcmi
I l M M A N » . , AKABÉM*

K S N r 't t A

P á ly á z a ti h ird e té s e k .
Kisbabot evang. egyházközség 1936 szeptemberben betöltendő
államsegélyes kántor-tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő Nép
tanítók Lapja szerinti hirdetéstől három hét.
Lelkészi hivatal.
M arcalgergelyi evang. egyházközség nyár folyamán betöl
tendő államsegélyes kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő
július 7.
_________
Lelkészi hivatal.
A ceglédi evang. egyház kisegítő kántor-tanítói állásra pályá
zatot hirdet. F izetés: 80 pengő készpénz havonta utólagosan és
bútorozott lakás, fűtés és világítás nélkül. Kitűnő orgonisták, kar
vezetők előnyben. Személyes bemutatkozás júl. 16—31-ig saját költ
ségen kívánatos. Az alkalmazás szept. 7-vel kezdődik. Pályázati
kérvények, oklevél, működési bizonyítvány, továbbá válaszbélyeggel
ellátott és megcímzett boríték mellékelésével a lelkészi hivatalhoz
küldendők 1936 július 1— 15-ig.

Szerkesztői üzenetek.
Tállyay I., Sopron. Megkaptam. A másik ismertetést a szeptemberi számban
közlöm. Üdvözlet. — Szász A.,M. Az értékes előadást férőhely hiányéban a szeptemberi
számban hozzuk. — Gabrieny S., Ny. Kiszorultak. Alkalmilag sorra vesszük. Üdvöz
let. — Istenes J., Nzs. Kis módosítással a szeptemberi számban jöhet. Most más
időszerű közlemény miatt nem kerülhetett sorra. — Egyházmegyei tanítóegyesületi
elnökök figyelmébe. Felkérem azokat az elnöktársaimat, kik még a kért tagnévsort
nem küldték be, sürgősen juttassák el hozzám, hogy adataink pontosak legyenek. —
Szenyán Pál, Tápiószele. Kérem, küldje be a dolgozat folytatását is. Némi kis
módosítással szeptemberi számunkban hozzuk. — Szutter Dániel, Pápa. Hálásan
köszönöm az ismertetést. Meleg üdvözlettel!

A kiadó üzenetei.
Ihász László lelkész úrnak, Kisbabot. Lapunkra előfizető egyházaink hir
detéseit díjtalanul közöljük. — H otw agner József, Levél. Június 15.-én 8 pengőt
adott fel csekklapunkon minden kísérő írás nélkül. Kérem, legyen szives lev. lapon
közölni velem, milyen címre könyveljem el az összeget. — Királyfalvi G., Buda
pest. 200-ból eladtunk 138 drbot. Június 22-én a pénzt csekken, a megmaradt 62
drbot ajánlott levélben küldtem vissza a megadott címre. Július 3-án találkozunk
Budapesten a Tanítók H ázában? — Arnót. A küldött 5 pengővel az előfizetés 1936
június 30-ig rendeztetett.

Királyfalvi Gusztáv üzenetei.
Székely Dezső, Alsóság. A kultuszminisztérium „Hogyan tanítsuk a szavaló
kórust ?" című verseskönyvet a népkönyvtárakba alkalmas könyvek közé sorolta.
(Hivatkozott szám : 89.048/1936. VII. 1.) Valószínű, hogy a könyvet a népkönyvtárak
már a jövő költségvetési év első felében meg is kapják. Gratulálok 1 Sok ilyen szép
sikert! Kókairól legközelebb. — T akáts Lajos, N.-szalók. A VKM 5000 P építési
államsegélyt kiutalt. Megérkezett ? — Többeknek. Nyugdíjba beszámítható az ön
álló. rendszeresített állásban eltöltött idő, ha megszakításnélküli. Beszámítása csak
a nyugdíjbavonulás idején kérhető. A nyugdíjérettség állapotát a tanfelügyelőség
mindenkor nyilvántartja és közli az illetékessel.
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SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG
Ez a címe az evangélikus népiskolák új könyvsorozatá
nak, amely a népiskolai módszertan és tanítástan örven
detes haladásával lépést tartva, a honi evangélikus nép
oktatás hagyományaihoz hiven : az evangéliumi hit és a
hazafias érzés teljes összhangjával mozdítja elő az evan
gélikus népiskolák építő munkáját. Most jelent meg ennek
a sorozatnak újabb kötete:

NAGY TANKÖNYV
az evangélikus népiskolák V.—VI. osztálya számára.
Szerkesztette:

Dr. KAPI BÉLA
püspök

SOMOGYI BÉLA
igazgató-tanító

422 oldalon több mint másfélszáz képet közöl és egyetlen kötetben

I<►
i

Egyetlen kötetben az A) és B) évfolyam (V.—VI. osztály)
teljes anyagát nyújtja: Egyháztörténet. A magyar nemzet
története, alkotmánytan. Polgári jogok és kötelességek.
Helyesírás és nyelvi magyarázatok. Földrajz. Természet
rajz, gazdaságtan, háztartástan. Vegytan, természettan.
Egészségtan.
Az 1936/37. évi tananyagbeosztás legalkalmasabban ennek
a minden sorában korszerű tankönyvnek alapján állít
ható össze.
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Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.

AZ O R S Z Á G O S
EVANGÉLIKUS
TANÍTÓEGYESÜLET
F O L Y Ó IR A T A
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SZERKESZTI: SOMOGYI BÉLA
XLIt. (VrOLVSM.
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9. s z .

Kiadja :

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET.
Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal.
A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési á r a : egész évre 10 P,
félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő
séghez Körmend, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus
Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42,523. számú csekkszámla)
címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án.

A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár.

Tartalom.
Sass István. K r ú g L a j o s ..........
................. . ..................
A vallástanítás tárgyi feltételei. M is z e l F eren c _
... —
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HIVATALOS RÉSZ:
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—
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KÁNTORI ROVAT:
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Ne csak járassuk, olvassuk is lapunkat!
Aki lapunkat nem kapta m eg, kérje azt a kiadótól.
Bibliai történetek az 1—Il-ik és III—IV-ik osztály V
számára a szerzőnél, Kiszely János ceglédi evang. H
igazgató-tanítónál, jutányos áron rendelhetők m eg. |
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA
Felelős szerkesztő :
SOMOGYI BÉLA

Felelős kiadó :
KI SZELY JÁNOS

MEGJELENIK HAVONTA.
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Folyó évi július hó 7-én csen
desen, szinte észrevétlenül lépett le
az élet színpadáról Sass István. Nem
csak az evangélikus, hanem a magyar
tanítóság egyik legkimagáslóbb vezér
alakja mögött gördült le áldástfakasztó
életének 76-ik évében a függöny és
most, hogy őseihez tért és itthagyoít
bennünket, még csak most döbbe
nünk igazán a nagy veszteség fáj
dalmas tudatára.
Megremeg a toll kezemben, mikor
e sorokat papírra vetem, hiszen köze!
állottam hozzá 1 Tanúja voltam küz
delmeinek, önmagával vívott tuséinak,
építő munkásságának, sikereinek, csa
lódásainak, az egyéniségéből áradó
csodás hatóerőnek s mint hűséges
barátja nemcsak megértettem és kö
vettem őt, hanem igyekeztem —
amennyire gyenge erőimből tellett —
segítőtársává is lenni.
A Mindenható Sass Istvánt gazdagon áldotta meg testi, lelki és
szellemi készségekkel s ő a Gondviseléstől nyert tálentumokat soha
sem a maga, hanem mindig csak kar- és embertársai javára fordí
totta. A magyar fajnak eszményien kitermelt összes erényei egyesül
tek benne s már külsejével is hatott környezetére. Modora, sziporkázó
szellemessége, egészséges humora, a magyar nyelv varázslatos szép
ségeit feltáró beszédkészsége, érveinek súlya, okfejtéseinek vaslogikája,
fanatikus igazságszeretete és ezzel kapcsolatos bátor szókimondása
még azokat is leszerelte, akik nem lelkesedtek azért az ügyért, melynek
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ő mindig a meggyőződés hitével és szent hevületével védelmére kelt.
A csurgói állami tanítóképző intézetben szerzett oklevéllel, mint
18 éves fiatal tanító Porrogszentkirályon kezdte pályafutását, majd
1881-ben Surdra került, ahol 39 évig működött örök hálájára a keze
alól kikerült nemzedéknek. Osztatlan iskolában tanított s a tanulók
száma állandóan 90—120 között váltakozott. Feladatát olyan példás
odaadással végezte, hogy iskolája mindig a legjobbak és legelsők
közé tartozott. Az iskolai foglalkozás mellett már egész fiatal korában
a felnőttek oktatását is felvette munkaprogrammjába. Ennek ered
ményeként már 1881-ben Gazdakört alakított, majd Hitelszövetkezetet
létesített s azt 28 éven át vezette. Ezért a földmívelésügyi miniszter
től elismerő oklevelet kapott, egyházmegyéje pedig iskolavizsgáló
tanítóvá választotta. A dunántúli egyházkerület háromszor a Zsedényialapítvány kamataival jutalmazta, mint olyan tanítót, aki kiváló
tanítói működése mellett a közügyekért is állandóan nagy áldozatot
hozott. Első díjat nyert szakszerű pályamunkáival és az „Evangélikus
Népiskoládban megjelent iránycikkeivel mély barázdákat szántott a
parlagon heverő tanítói ugarba.
A kultuszminiszter 1904-ben 200, illetve 600 korona személyi
pótlékkal jutalmazta s a népjólét érdekében kifejtett buzgó működé
séért 1915-ben külön elismerésben is részesítette. Az egyházkerület
két ízben kiküldötte a csurgói tanítóképzőintézethez az evang.
vallású jelöltek tanképesítő vizsgájára vizsgáló biztosul. 1916-ban a
m. kir. kormány miniszteri megbízott iskolafelügyelővé nevezte ki a
csurgói járásra. Tagja volt az egyházmegyei, egyházkerületi és az
egyetemes evang. egyház tanügyi bizottságának. A dunántúli egyházkerület 1913-ban az akkor megnyílt egyházi zsinatra tanítóképviselőül
küldte ki. A Dunántúli Egyházkerületi Tanítóegyesület örökös tisztelet
beli elnökévé választotta és díszoklevéllel tüntette ki, — az Országos
Evang. Tanítóegyesület pedig tiszteletbeli tagjai díszes sorába iktatta.
Mikor 1920-ban 42 évi nehéz szolgálat után nyugalomba vonult,
Nagyatádon telepedett le. De itt sem pihent. Nem kímélve magát,
mint a községi óvodának és az evang. egyháznak, fáradhatatlan
gondnoka, itt is áldásos, közhasznú munkát végzett. Es aztán nevé
hez méltó alkotással hunyta le örök álomra szeretetet sugárzó,
jóságos szemét. Megszervezte az 50 lelket számláló kis egyházat és
a hívek külön megadóztatása nélkül sikerült neki szép kis templomot
építtetnie. Ez munkás életének valóban gyönyörű befejezése 1
Ezen filmszerűen elvonuló néhány életrajzi adatból is áttekintő
képet nyerünk Sass István ugart törő, magvető nagy munka
teljesítményéről.
Főérdeme azonban mégis a tanítóság öntudatra keltésében,
oldott kéveként széthullott kartársak érvényrejutásában, tömörítésében,
egységes szervezésében jut mindennél jobban meggyőző kifejezésre.
Felléptéig igen szerény, sok tekintetben megalázó szerepre volt kár
hoztatva az önmagával is meghasonlott tanítóság. A közöny, nem
törődömség gyilkos köde feküdte meg a fásult lelkeket és akik a
tanítóság sorsát kezükben tartották, a panaszokat nem vették tudo
másul, mert a be nem szervezett, egységbe nem tömörített, tehát
súlyt nem képviselő tanítóságot és ennek panaszait senki sem vette
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komolyan. Ebből a lehetetlen és dicstelen helyzetből akarta Sass
István kartársait kiemelni és ennek szentelte Isten adta képességeinek,
energiájának javarészét. Küzdő porondjává lett eleinte az egyházmegyei tanítóegyesület, mert más magasabb egység nem is létezett
s ő mint a Somogymegyei Tanítóegyesületnek első tanítóelnöke, ott
bontotta ki először a tömörülésre hívó zászlót. A kartársak csakhamar
felfigyeltek az új, szokatlan hangra és lelkesen követték az igehirdetőt.
És akik eleinte tiltakoztak a hang őszintesége ellen, sőt ellenszenvvel
és tartózkodással fogadták Sass István felszólalásait, javaslatait,
cikkeit, később mégis behódoltak, mert amiért Sass István síkra
szállott, amit a tanítóságnak követelt: az igazság ereje döntötte ha
lomra az előítéleteket és elfogultságot. A nagyobb egységnek terem
tésén fáradozott következetes kitartással. Rábeszélő tehetségének
fegyvereivel, csillogó dialektikájával szünet nélkül kapacitálta a kishitűeket, beléjük oltván meggyőződésének, hitének, önmagabízásának
minden kételyt, közönyt hatálytalanító szérumát, járta a gyűléseket,
írta gyújtó hatású cikkeit s miként a virágról-virágra szálló méhe a
gyümölcsfát, úgy termékenyítette meg az ő megjelenése, szava is
a csüggedt kishitű lelkeket. — Sok nehézség leküzdése és több évig
tartó előzetes tanácskozás után végre megszületett Sass Istvánnak
az id,ők folyamán is nagyszerűen bevált hatalmas alkotása : A Dunán
túli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerületi Tanítóegyesület.
Ez az egyesület irányította és gyűjtötte össze Dunántúlnak 13 egyházmegyei sejtjét és nyomán az egyesületi életnek olyan fellendülése
adott igazat azoknak, akik annak szükségszerű bekövetkezését meg
jósolták, hogy végképpen elhallgattak a gáncsoskodók, a kérlelhetet
len kritikusok, a rosszmájú gúnyolódok. Ez az egyesület képviselte
éveken át az ország evangélikus tanítóságát is, mert hozzá hasonló
nagy egység az országban nem volt. Sass István 1907—1916-ig
állott ezen egyesület élén. Hogy mit jelent ez a kilenc év, azt a
nevével kapcsolatos és végzett munkamennyiség állítja elénk leg
beszédesebb alakban. Nyomait megörökítve az egyesület évkönyveiben
találjuk. Hogy mit jelent?
Dzsungelkiszárítást, őserdőirtást, meg nem szűnő lelki feszült
séget, csüggedetlen előretörést, útkeresést, eszmetermelést, kezdemé
nyezést, sikertelen kísérletek után újrakezdést, célhoz vezető eszközök
előrelátó, bölcs alkalmazását, a meg nem torpanást, meg nem állást,
önmagát emésztő lángolást s az eszme diadalra vitelét. Csupán
ennyit jelent Sass Istvánnak felejthetetlen kilenc évi elnöksége.
Vezetése alatt az egyesület tevékenysége nem merült ki tisztelgé
sekben, hízelgő üdvözlésekben, hanem tényleg érdekképviseleti szerve
lett az evang. tanítóságnak. Ez kitűnt akkor a legeklatánsabban,
amikor Sass István, mint az 1913. évre összehívott zsinat előké
szítő bizottságának tagja, benyújtotta a tanítóság javaslatát, mely az
egyházhoz való viszonyának hivatásához méltó igazságos rendezé
sét szorgalmazta. Sass István akkor bámulatba ejtette képzettségével
és vitakészségével az egyháznak zsinati jogásztagjait s oly sikeresen
ostromolta az elzárkózó kebleket, hogy még azok is, akik előbb tudni
sem akartak engedményekről, engedtek merev álláspontjukból és
csak őszintén sajnálhatjuk, hogy a zsinat a közbejött világfelfordulás
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miatt nem fejezhette be törvényalkotó munkásságát. Sass Istvánnak
meggyőző erejű érvelése, fáradhatatlan propagandája ránk nézve
olyan kedvező hangulatot teremtett, hogy a kérdésnek közmegelé
gedést keltő megoldását biztosra vehettük.
Mivel Sass István a tanítóság érdekeinek legbiztosabb védelmét
az összefogásban, a közös cél felé törő egységes táborban látta,
ennek a nagy egységnek szervezésén fáradozott szünet nélkül. A
tanítóságnak minden országos megmozdulásában, akciójában részt
vett és tőle telhetőleg támogatta az akkoriban még gyermekcipőben
járó Országos Tanítószövetséget. Az evang. tanítóság egyesületi kere
teit kitágította és Alexy Lajossal együtt megteremtette az Országos
Evangélikus Tanítóegyesületet is. Ennek az egyesületnek alapsza
bályait jóváhagyta a belügyminiszter is, de az egyesület alakuló
közgyűlése után beszüntette működését, mert egy másik elgondolás
szerint előnyösebbnek látszott, ha az, evang. tanítóság országos szö
vetségbe lép az evang. tanársággal. így született meg az „Ágostai
Hitvallású Evangélikus Tanárok és Tanítók Egyesülete“, melyben az
evang. tanítóság, mint Szakosztály helyezkedett el. Később az evang.
tanítóság a változott viszonyokra való tekintettel mégis önállósította
magát és újra megalakította 1923-ban az országos egyesületet.
Sass Istvánnak elévülhetetlen érdeme, hogy az evang. tanító
ságot elvezette arra az útra, mely tekintélyét megnövelte, mely felfelé
ívelő irányt mutatott és mai hasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetének
megalapozását előkészítette és biztosította. Óriási teljesítmény ez,
melynek méretei még csak most bontakoznak ki teljes nagyságukban
előttünk. A kezdeményező, a mozgató mindenütt és mindenkor ő,
azért magasztosodott az idők távlatában is fogalommá Sass István
neve. S ha voltak, akik hálátlansággal fizettek neki és töviskoszorú
val sebezték homlokát, az mit sem változtat azon a tényen, hogy
Sass Istvánnak halhatatlanságot biztosítanak érdemei és örök kegyeletes emlékezetet gyászbaborult sorstársai szivében. Isteni akarat,
hogy az élet nagy és szent tüzei szenvedésre kárhoztatják azt, aki
embertársai javáért él és minél általánosabb szándékú a jó csele
kedete, annál biztosabban elvezet a kálvária útjához.
A kiválasztottak sorsa ez. Ennek kellett beteljesednie Sass
Istvánon is.
Pihenni tért a nemes bajvívó, aki napnyugtától virradatig fára
dozott tanítótestvérei anyagi és szellemi szintjének emelésén. Mag
vetését gazdag áldás követte. Kalászba borultak az általa megművelt
lelki barázdák és a termést, az ő nagy örökségét, az evangélikus és
magyar tanítóság most hálaérzetekkel csordultig telt szívvel rakja csűrbe.
Könnybelábbadt szemmel tekintünk a vezér eltűnő alakja után
s midőn alázatos lélekkel áldozunk soha el nem múló emlékének,
egyúttal felgyújtjuk kegyeletünk szent tüzét azzal a fogadalommal,
hogy azt éleszteni fogjuk mindaddig, míg pályafutásunk végállomá
sára mi is megérkezünk.
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
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A vallástanítás tárgyi feltételei *
A zalai és somogyi egyházmegyei tanitókonferencián előadta Miszel Ferenc
gyékényesi tanító.

Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Ú r!
Mélyen tisztelt Konferencia 1
Furcsa időket élünk. Ha a végtelen orosz pusztákon száguldunk végig képzeletben vagy ellátogatunk a szibériai hómezők biro
dalmába, mindenütt bezárt templomajtókat találunk vagy ha meg
nyílnak is előttünk, furcsa a kép, amelyet ott látunk. A keresztek
helyét vörös rongy foglalja el, a templom mélységes csendjét Isten
nélküli zsibongó emberek lármája tölti be, akárcsak a jeruzsálemi
templomét, ahol az Üdvözítő korbácsot fogva a kezébe, űzte ki a
kufárokat, mondván : „Az én házam imádkozás háza, Ti pedig azt
latrok barlangjává tettétek!“
Ha e látványtól undort kapva nyugatnak vesszük utunkat s a
Pirenei-félsziget panorámájában gyönyörködünk, ott is különös lát
ványban lesz részünk. Füstölgő templomok, rombadöntött kolos
torok, kattogó géppuskák mind azt hirdetik, hogy az ördög ott is
diadalmi tort ül.
Ha eme rémes látványtól űzve, hajtva a művelt francia földre me
nekülünk, egy félelmetes tömegbe ütközünk, melynek élén 75 ember
ből álló vezérkarral találkozunk, akik csak az időt s alkalmát várják,
hogy kiadják a jelszót a keresztek ledöntésére s az Isten száműzé
sére. A szél tehát bármely irányból fújjon : füstöt, szennyet s kén
köves pokolnak szagát hozza felénk. Az elfogultan gondolkodó,
önmagát ámító evangélikus ezeket látva, azt gondolja magában, hogy
a pápás egyházak túlkapásainak s zsarnokságainak természetes
következménye, melyből a mi egyházunknak kára nincs. Lehet,
hogy az állításnak első fele megállja a helyét, de az utóbbit sajnos
meg kell cáfolnunk. A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy a
féktelen tömeg őrjöngésében határt nem ismer s legtöbbször a vízzel
együtt a gyereket is kiönti.
Nem nézhetjük tehát tétlenül a szennyes árnak országokat
elsöprő áradatát, hanem igyekeznünk kejl inaink megfeszítésével
egyházunk gátjait megerősíteni, erős. vihart álló tölgyekkel beültetni,
hogy ne kelljen vészharangok kongásától s a vörös pokol szennyes
áradatától se magunknak, se utódainknak félni.
Ez a tölgy az öntudatos, bibliában élő evangélikus ember.
Palántája a gyermek, melynek tápláló s tartó gyökérzete a családban
és az iskolában fejlődik ki. Ha a gyökérzet jó, akkor jöhet a vihar,
tördelhet le róla gallyakat, de a törzs szilárdan áll, nem törik ketté
s a letört ágak helyett új hajtások nőnek. Öntudatos, bibliában élő
evangélikus embertípusok megrajzolását célozzák Püspök úr ő méltó
sága által rendezett tanító körzeti konferenciák is.
Itt engem az a megtisztelő megbízás ért, hogy a „Vallástanítás
tárgyi feltételei“ címen előadást tartsak. Tételemmel bizonyos fokig
* Hasonló tárgyú, múlt számunkban közölt cikkünk után készséggel közöljük
ez értékes előadást, hogy a kérdést mennél több oldalról megvilágítsuk. Szerk,

306

korlátok közé vagyok szorítva s nem lesz könnyű dolog szorosan a
tárgynál maradni, hogy a már tegnap s ma elmondottakkal ismét
lésbe ne essek vagy elébe ne vágjak a még hátralévő előadásoknak.
Legnehezebb lesz a vallástanító egyéniségének személyi feltételeitől
távoltartani magamat. Személyi feltétel mindaz, amit a tanító, mint
vallását, egyházát s a reá bízott gyermekeket ismerő s szerető egyéni
ség a saját maga élő hitéből nyújtani tud vallástanítása eredményessé
tételéhez. Mindaz, ami ezen kívül esik, tehát amit nem ő maga nyújt,
hanem amit készen talál s amivel számolnia kell, mint olyan ter
mészeti, történeti s lelki adottsággal, mint amely a tanítás sikerét
elősegíti vagy hátráltatja, az eszerint a vallástanítás tárgyi feltételei
közé tartoznék.
Talán nem tévedek, ha elsőhelyen a gyermek hitét említem.
Ezt nem úgy gondolom, hogy az anyakönyvbe a gyermek neve után
a vallás rovatban mit látunk, mert az még senkit nem tett evan
gélikussá, hanem, hogy hoz-e magával hitet a gyermek az iskolába.
Sugárzik-e szeméből, kibuggyan-e cselekedetéből, le lehet-e olvasni
homlokáról, hogy neki van hite. De hát beszélhetünk-e hat éves
gyermeknél hitről ? Nem sok-e az, amit mi várunk a zsenge gyer
mektől hit dolgában ? Nem ! Nem azt várjuk, hogy a teológiai felkészültséget hozzon magával, hanem ha kismértékben is, de legyen
benne gyakorlati keresztyénység. Mindenek előtt tudjon imádkozni.
E téren sajnos sokszor szomorú tapasztalatokról számolhatunk be.
Hányszor kerül elénk gyermek, akit mi tanítunk meg az első imád
ságra, aki előtt új a Miatyánk, a reggeli, esti, az étel előtti és utáni
imádság. Aki nem tud az enyém és a tied közt különbséget tenni.
Hiányzik az igaz, őszinte szó, a felebaráti szeretet. Ahol a gyermek
sajnálja a karaj kenyerét megfelezni a szegényebb társával. Amely
gyermek durva, illetlen, szófogadatlan, ott nem találja meg a vallás
oktató a gyermek hitét, mert az legföljebb az anyakönyvben van,
de a szívben nincs. Nem akarok a családról bővebben beszélni,
hisz az előbbi előadásokban szó volt róla, csupán egy amerikai
bűnügyi nyomozóhivatal elnökének az előadását említem, aki azt
állította, hogy a bűnesetek 20°/o-át kiskorúak követik el. A kiskorú
bűnözés igazi tettesei a szülők, akiket hanyagságuk vagy az élvhajhászás, legszentebb kötelességük elmulasztására csábit és akik
nek gyermekei aratják le azt, amit a szülők vetettek. A bűn, fáj
dalom, már a bölcsőben kezdődik és cinkosa a kéz, amely a
bölcsőt ringatja.
Bölcsőtől a koporsóig állandóan bizonyos hatások alatt áll a
gyermek. Az otthon nyomja rá a legalaposabban az egész életre
kiható bélyegét. A későbbi hatások idézhetnek elő árnyalatváltozá
sokat, egyes alapszíneket egészen el is tüntethetnek, de a gyermek
kori kép nagyjában megmarad az egész életen át.
Azt tartják, hogy a gyermek lelke születésekor hasonló a tiszta
fehér papírlaphoz, melyre aztán — hatások alakjában — ír a kör
nyezet, attól a pillanattól kezdve, mikor figyelni kezd. Azon a fehér
lapon, a gyermeki lelken, azután nagyon sokféle kép rögződik meg.
Amikor azt vizsgáljuk, hogy a szülői ház milyen hatást gyakorol a
gyermekre, akkor a családi körök három kategóriája bontakozik ki
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előttünk. Az első csoport nagyon is sötét színekben jelenik meg, ez
a kör az, amelyben nem nevelik, hanem nevelődik a gyermek több
nyire az utca porában. Ebben a körben az otthon nem nevezhető
igazán otthonnak, részben az anyagi gondok, részben a hibák tömege
miatt. Vannak családok, ahol a szülőknek kenyérkereset után kell
látni s a gyermekek felügyelet nélkül maradnak, amikor együvé
verődik a család, akkor meg a zúgolódás, panaszkodás, veszekedés
járja. Másutt a káromkodás, trágár beszéd, esküdözés, hazudozás.
egymástokozás mind a gyermek előtt folyik le. Itt nem áldás a gyer
mek, hanem teher, nyűg. Ha azután még az ital is ott szerepel, mint
ingerlő tényező, akkor a festett kép még sötétebb lesz. E helyeken
hiányzik a rend, tisztaság, munkaszeretet. A tiszteletnek nyoma sincs,
szeretet helyett az irigység s a gyűlölet vesz szállást a szivekben.
Még sötétebb a kép, ha végignézzük egy olyan férfi kínszenvedését,
ki hideg tűzhely mellett, anyátlan gyermekeit elhanyagolva látja, ide
gen fizetett cselédek gondviselése alatt, míg anyjuk új férjével éli
világát. A gyermekek, azok az ártatlan áldozatok, kiknek kis szivét
meghasonlás tépi, hogy kit szeressenek — apjukat vagy anyjukat ?
Ha apjuknál vannak, az anyai csókra vágynak, ha anyjukhoz kerül
nek, édesapjukhoz sírnak vissza. Egy elvált szülő leányáról olvastam,
aki azt mondta, hogy soha nem tudna elválni, ha minden napja egy
pokol volna is. Egy fájdalomban átélt gyermekkor visszafojtott kese
rűsége szólalt meg abban a néhány szóban. Mennyi, mennyi gyöt
relmet élhetett át az a fiatal leány. Ha kétfelé vágja a szivét, akkor
sem tudja fél szívvel szeretni egyiket sem. Rettenetes kegyetlenség
a szülőktől a gyermekeik iránt, ha elválnak. Az új frigy esetleges
előnye vagy kényelme elnémítja a lelkiismeretet, süketté teszi a füle
ket úgyannyira, hogy az apáért, anyáért síró gyermekek szava nem
zavarja őket.
Itt a vallástanító nem kapja azokat a feltételeket, melyek az
eredményes vallásoktatáshoz szükségesek. Mindent neki kell pótolni.
A vallási öntudat teljesen hiányzik. Lehet, hogy templomjáró, de csak
szokásból s nem lelki szükségletből. A mestergerenda felett talán ott
van az apa, vagy nagyatya bibliája, énekeskönyve, de felnyitva rit
kán van. Itt a gyermeken keresztül először a szülőket kell nevelni.
Különösen hangzik a megállapítás, de merem állítani, hogy ilyen
esetben eredményes munkánknak egyedüli gyújtópontja. E nevelés
két úton történhetik. Egyrészt közvetlenül a szülői értekezleteken,
másrészt a gyermekek útján. A gyermek útján bele tudunk nyúlni
az esetleges rossz családi szokásoknak megváltoztatásába. Ahol nem
imádkoznak s a gyermek minden evés előtt, után, lefekvéskor,
felkeléskor a tanítónak határozott parancsára egyszerre csak elkezd
imádkozni s szüleire is kérve a jó Isten áldását, gondoljuk csak el,
milyen hatással lesz ez a szülőkre ? A gyermek ajkáról elhangzó
ima olyan lesz a családban, mint a napsugár, mely egy kis résen
árad a sötét börtönnek dohos falai közé. Ahol perpatvar veri fel
gyakran a ház tájékát, ott a gyermeknek megparancsoljuk, hogy
Jézus egyszerű szavaival szóljon közbe a szülők viszályába. En
úgyhiszem, egy ilyen ártatlan megnyilatkozása a gyermek lelkének
csodálatos hatással lesz a perlekedő házastársakra, ha nem is min
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denütt, de sok helyen. Ahol káromkodás kíséri a rendes napi foglalko
zást, ott a gyermeknek egy odavetett megjegyzése : Isten nevét hiába
ne vedd, — úgyhiszem, sok helyen visszariasztaná a felnőtt ajkáról a
trágár szavakat. Így neveli a tanító a gyermeken keresztül a szülőket.
A második kategória már szelidebb képet mutat. Kapunk józa
nul gondolkodó, tisztességtudó, munkás, vallásos gyermekeket. Ezek
ből válnak aztán rendszerint a szorgalmas, jómagaviseletű tanulók
s többnyire ezekből lesznek a törekvő, buzgó tagjai úgy az egyhá
zunknak, mint a társadalomnak. Nagy előny, ha a gyermek legalább
e két erényt: a munkaszeretetet és engedelmességet hozhatja magá
val drága örökségül a szülői házból. Sok bűntől, bajtól megóvhatja
ez a két tulajdonság, mert hisz a legtöbb bűn okozója a henyeség
és engedetlenség.
A harmadik kör mutatja a, legszebb képet. Ez a hívő szülő és
hívő gyermekek köre, ahol az Úr Jézus lakozik. Ő a beszéd tárgya,
Ő az irányító munkájukban, ahol imádsággal kezdik és végzik nem
csak a napot, hanem minden munkát is, ahol csend, békesség,
szeretet tölti be a szíveket. Ó de hálás és boldog lehet az a gyer
mek, aki ilyen körből indul az iskola padjaiba, ahol tiszta a ház,
de tiszta a szív is, ahol kerülik a bűnt, óh de más képek vésődnek
bele a gyermeki lélekbe. Itt a gyermeknek magával hozott hite nem
hagyomány, az Isten szolgálata nem csupán szokás, az egyházi
teherviselés nem nyűg, hanem megvannak a meggyőződésen alapuló
öntudatos hit keltésének összes feltételei. Ezeket kell a vallástanító
nak megragadni a megfelelő eszközök és módozatok felhasználásával.
Fontos tárgyi feltétel, hogy annak az iskolának a légköre, ahova
a gyermek jár, evangéliumi szellemmel legyen telítve. Legyen az az
iskola már egy kis gyülekezet, ahol pezsgő, lüktető élet folyik. Legyen
a gyermek már kicsi korában kurátor, presbiter, a leány beteggon
dozó, éhezőt tápláló, iskolát, templomot csinosító, gondozó nőegyleti
tag, hogy megismerhesse a gyülekezeti életnek minden gyönyörűsé
gét. Ezt a légkört megtalálni, vagy megieremteni az egyházi iskolák
ban könnyebb. Más jellegű iskolában több nehézségbe ütközik, de
nem nélkülözhető, mert egyik legfontosabb tárgyi feltétel.
Nézzük most, mit talál a vallástanító a templomban a vallás
tanítás szempontjából. Törvényeink is előírják, hogy a tanköteles
gyermekeknek az istentiszteletet látogatniok kell. El is vezetjük őket,
ott vagyunk velük, énekelünk, imádkozunk, hallgatjuk a prédikációt
és sokszor tapasztalnunk kell, hogy a kis gyermeket nem köti le az
istentisztelet s csak az iskolai fegyelem tartja vissza a gyermekes
mozgástól, figyelmetlenségtől, vagy alvástól. Ha másnap az iskolában
számon akarjuk kérni a vasárnap hallottakat, úgy fájdalommal kell
tapasztalnunk, hogy még a nagyobbak is keveset tudnak visszaadni,
így természetesen nyom nélkül marad az istentisztelet a gyermeki
lélekben. Ez megszokássá válik s felnőtt korában is csak test szerint
lesz az Isten Házában s lesz belőle unatkozó, ásítozó, vagy alvó
egyháztag.
Miért van ez így ? Szerény véleményem szerint azért, mert a
gyermeki lélek értelem-, érzelem- és akaratvilágának nem minden
tekintetben felel meg a templomi rendes istentisztelet, mert ez elvileg
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nem tesz különbséget felnőttek és kicsinyek között és berendezésében
elsősorban a gyülekezet felnőtt tagjainak lelkiépülésére van tekintet
tel. Tárgyi feltétel tehát, hogy a gyermek az istentiszteletben meg
találja azt, ami az ő lelkivilágának megfelel. Ez pedig a gyermek
istentisztelet. A gyermekistentisztelet révén a gyermekeket, mint akik
majdan felnőtt tagjai lesznek a gyülekezetnek, a templomba járásra
akarjuk szoktatni; lelkűkben azt a vágyat akarjuk ébreszteni, mely
szerint a templomba kívánkozzanak; gyermeki lélekben annak a
tudatát akarjuk kialakítani, mely szerint a templomba járás egyrészt
Istentől ajándékozott és emberi törvényekkel is biztosított jogunk,
másrészt szent kötelességünk s ezt a kötelességet teljesíteni kell a
gyülekezet minden tagjának, hiszen az istentiszteletek látogatása a
gyülekezeti élet lényeges nyilvánulata ; azt akarjuk elérni, hogy a
gyülekezet minden tagja teljes meggyőződéssel és örvendező lélekkel
vallja : „Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a Te dicső
séged hajlékának helyét“. Napjainkban, midőn istentiszteleteink láto
gatásához sok szó fér, fokozott mértékben kell törekednünk Isten
Házának benépesítésére. Erre kevés eszközzel rendelkezünk, azonban
ezt a keveset teljes erővel és jóakarattal kell megragadnunk. Lám
a róm. kát. egyház sok erős eszközzel nevel templomlátogató töme
geket s a szekták is erősen dolgoznak. Arra kell tehát törekednünk,
hogy gyermekeink szeretetből, vonzódásból, szükségérzetből és ön
tudatosan, nem pedig szokásból látogassák istentiszteleteinket.
Nem lényegtelen dolog a vallástanítás szempontjából az sem,
hogy mit talál a tanító a valláskönyvben, amelyből tanít. Egy szak
szerűen összeállított, a gyermek nyelvezetének megfelelő vallástani
könyv, a biblia és énekeskönyv mellett nagyban hozzájárul az ered
ményes vallásoktatáshoz. Ha a gyermek eljutott odáig, hogy meg
tudja érteni, hogy az ősöktől reámaradt csattos biblia és énekes
könyv nem gazdasági feljegyzésekre készült, divatból kiment, mes
tergerendára predestinált könyv, hanem az élet vize, melyből
minél többször és többet merítünk, annál szomjasabbak leszünk,
akkor több gyakorlati keresztyén séget fedezhetünk fel gyermekeink
cselekedetében. Itt kell megemlítenem a gyermek olvasmányait is.
Erre sokhelyen kevés gondot fordítanak. Pedig a rossz könyv, az
istállóban, kertek alatt elolvasott szennyes sajtótermék rövid idő alatt
lerombolja, vagy megingatja az egyház által nagy fáradsággal fel
épített oltárt, a családi élet tisztaságát megmételyezi. Szerettessük
meg gyermekeinkkel, necsak az erkölcsnemesítő meséket, történelmi
olvasmányokat, hanem az egyház sajtótermékeit is. Újabban az
evangélikus egyház legelterjedtebb néplapja, a „Harangszó“ ..„Kisharangszó“-t is hoz, melyet a gyermekek örömmel olvasnak. Ügye
sen felhasználva, nagy segítőtársat talál benne a vallástanító. A
missiói lapok révén lehet a gyermekeket legkönnyebben megnyerni
a templomi persely számára. Nem lényegtelen dolog ez sem. A ma
anyagias embere nagyon furcsán fogja fel a persely jelentőségét.
Sokan az egyházi adóztatásnak egy módját látják csak benne s
engedik csengeni a fülük mellett anélkül, hogy megnyitanák azt a
templomban berozsdásodott, de a zsidó boltjában olyan könnyen
felnyitható erszényt.
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Itt megint csak azt mondhatom, hogy a gyermeknek az iskolá
ban beleoltott áldozatos hitén keresztül tudunk a szülőkre hatni. Ha
az édesapa azt látja, hogy kisfiának, vagy leányának a megtakarított
cukorpénzéből, vagy a vacsorára meg nem evett tojás árából jut
gyámintézetre, missióra, perselyre, ha azt látja, hogy az ő gyerme
kének hite nem torpan meg még akkor sem, ha áldozatot kell hozni,
akkor a szégyennek pírja megjelenik arcán s követni fogja gyermeke
példáját.
Vallásoktatás tárgyi feltétele, hogy az iskolából kikerülő ifjúság
továbbra is az egyház vezetése alatt álljon. Tudjuk, hogy a serdülő
ifjúban sokszor kételyek merülnek fel, forrongás támad lelkében.
Ilyenkor szükség van a biztos, nyugodt kézre, mely az esetleg meg
billent egyensúlyt újra visszaállítsa. Ne hagyjuk szétzülleni az ifjú
ságot, fogjuk össze, mentsük meg, hisz vele áll, vagy bukik Egyhá
zunk jövője. Fogjuk meg egymás kezét, megértéssel s ne rossz
indulatú megszólással keserítsük egymás életét, gyengítve munka
erejét, hanem felebaráti szeretettel támogatva egymást, vigyük tovább
az Úr Jézustól kapott szikrát, hogy szétomoljon a sötétség, legyen
egyre világosabb s találjon mielőbb mindenki haza. Hogyha majd
az örökbíró hív számadásra, megkaphassuk tőle a bebocsájtást:
„Derék hív szolgám voltál, kévésén voltál hű, sokra bízlak ezután,
menj be a Te Uradnak örömébe“.
Mélyen tisztelt Konferencia 1 Ezekben voltam bátor tételemmel
kapcsolatos gondolataimat elmondani. Ha netán olyan gondolat is
szőnyegre került, amelyről már az előbbi előadásokban szó volt, úgy
szives elnézést kérek, s legyen mentségem az, hogy a kijelölt tételek
annyira szorosan összetartoznak, hogy azok között éles határt vonni
nemcsak szükségtelen, de lehetetlen is.

Tanítókörzeti konferencia Sopronban.
Irta : Neubauer János.

A soproni alsó és felső egyházmegye tanítósága körében osz
tatlan örömet keltett D. Kapi Béla püspök úr ő méltóságának azon
kívánsága, hogy a tanítókörzeti konferenciákat ebben az évben is
kívánja megtartani. Ugyanis élénk emlékezetünkben élt még az első
tanítókörzeti konferencia, amely lélekemelő lefolyásában felejthetet
len élménnyé vált a tanítóság számára. Azért igaz lelkesedéssel és
őszinte örömmel fogadta a soproni alsó és felső egyházmegye taní
tósága a püspök úr szeretetteljes meghívását és teljes számban igye
kezett résztvenni a f. évi május hó 26-án és 27-én a soproni evan
gélikus elemi iskola dísztermében megtartott második tanítókörzeti
konferencián. A tanítóság fokozott érdeklődéssel és nagy várakozás
sal tekintett ezen konferencia elé és maga ez a tény is megterem
tette a hallgatóság körében azt a lelki feszültséget, amely az egész
konferenciára rányomta a maga bélyegét.
A fokozott érdeklődés abban is leli magyarázatát, hogy szembe
tűnő a nagy különbség, amely a szokásos tanítógyűlések és a tanító
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körzeti konferencia között mutatkozik. Már magában véve az a
figyelemre méltó körülmény, hogy a tanítókörzeti konferencián maga
az egyházkerület első egyházi iskolafelügyelője keresi a tanítósággal
a szorosabb összeköttetést a vallás-erkölcsi nevelés fontos kérdései
nek megbeszéléseire és megvitatására, kiemeli a tanítókörzeti kon
ferenciát a tanítógyűlések megszokott keretéből. De fokozódik ezen
nemes célkitűzés jelentősége azáltal, hogy a tanítókörzeti konfe
rencián egyházunk főpésztora maga is belekapcsolódik a nagy mun
kába, sőt annak oroszlánrészét ő maga vállalja. Ki volna hivatottabb
a népiskolai vallásoktatásnál szem előtt tartandó irányelveket meg
jelölni, mint éppen egyházunk püspöke, főpásztora ? Mert — valljuk
be őszintén — épp ezen a téren a tanító pedagógiai felkészültsége
hézagos és maga ez a körülmény is igazolja a tanítókörzeti konfe
renciák nagy és elvitázhatatlan fontosságát.
Az eddigi tapasztalatok alapján bátran megállapíthatjuk, hogy
a tanítókörzeti konferenciák lényegét nem meríti ki a „konferencia“
fogalom. Tulajdonképpen nem is annyira konferenciáról van itt szó,
mint inkább egy gondosan és lelkiismeretesen megszervezett vallá
sos tanfolyamról, amely — eltérően a szokásos tanfolyamoktól —
a hallgatóságot is belekapcsolja a közös munkába. Ezáltal létrejön
az a felemelő lelki kapcsolat előadó és hallgatóság között, amely
termékenyítőleg hat a konferencia egész menetére.
Mi a célja a tanítókörzeti konferenciáknak, amelyeknek meg
szervezése D. Kapi Béla püspök úr nevéhez fűződik ? A válasz
erre a kérdésre igen rövid : Új, mégpedig céltudatos vallásos szelle
met kívánnak meghonosítani az elemi iskola négy fala közt. Ez a
nemes célkitűzés adja meg a tanítókörzeti konferenciának a maga
különleges, nagy jelentőségét és mivel az eszme D. Kapi Béla püs
pök úrtól indult ki, megvalósítása is elsősorban az ő irányításától
és munkásságától függ. Azért a tanítókörzeti konferencia és D. Kapi
Béla püspök elválaszthatatlan egymástól. Tanítógyűlést tarthat a
tanítóság D. Kapi Béla püspök úr nélkül is, de tanítókörzeti kon
ferencia főpásztorunk nélkül elképzelhetetlen.
Mint az első tanítókörzeti konferencia alkalmával, úgy most is
a püspök úr előadásai állottak a konferencia középpontjában. Az elő
adásokat és megbeszéléseket a szokásos áhítat előzte meg. Az illusz
tris egyházszónok Pál apostolnak az efezusbeliekhez írt levelének 4.
fejezete, annak 11. és 12. versszaka alapján szivének egész melegé
vel méltatta a tanító nagy elhivatását. Pál apostol egy sorba helyezi
a tanítót az apostolokkal, prófétákkal, evangélistákkal és pásztorok
kal. Egy a megbízójuk, a mindenható Isten. Megbízatást ad a taní
tónak is „a Krisztus testének építésére, hogy eljussunk mindnyájan
a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére“. Magasztos
megbízatás ez Istentől, amellyel a tanítóra is bízza a szent és örök
világépítő munkát. Ezen szent megbízatás komoly embert kíván.
Az első nap előadássorozatának tételei a következők voltak:
„A vallásos nevelés szüksége és lehetősége“, továbbá „A vallás
tanítás teológiai anyaga“.
Az új korszellem, említette többek között az előadó, követeli
a céltudatos, beható vallástanítást és vallásos nevelést a népiskolá-
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ban. Mert a mai ember a régi reálisztikus kornak az árnyékában él.
Nagy hangon beszélünk a magas civilizációról, de nem gondolunk
arra, hogy ennek a civilizációnak nagy fogyatékossága van : hiány
zik belőle a belső kultúra.
Hogy a vallásoktatásnak a népiskolai oktatás összességében
központi helyzete van, azzal már eddig is tisztában volt a tanítóság.
De őszintén be kell vallanunk, hogy ennek a pedagógiai elvnek a
gyakorlatban nem igen tudtunk érvényt szerezni. Homályos volt előt
tünk a kiindulás módja, az anyagrendezés és tájékozatlanok vol
tunk főkép abban a tekintetben, hogy mikép tudjuk a vallásoktatást
tényleg a népiskolai tanítás középpontjává tenni.
D. Kapi Béla püspök éleslátása felismerte a népiskolai vallásoktatás ezen fogyatékosságait és előadásában világosan kijelölte azt
az utat, amelyen a tanítóságnak haladnia kell. Teljesen új beállítás
ban vázolta az előadó a kiindulás módját, amikor rámutatott arra
a nagy kincsre, amelyet a mesevilág jelent a nevelésben. Hisz köz
tudomású, hogy a mesevilág alakjai betöltik a gyermek egész lelki
világát. Vezesse el tehát a tanító a gyermeket a mesevilág virágos
kertjébe, hogy az a mese küszöbén át beléphessen a hit világába.
Megkönnyíti a tanító munkáját az is, hogy a gyermek lelke mélyén
vágyódás van az örökkévaló Istenhez.
De megfelelt az illusztris előadó arra a kérdésre is, hogyan
tudjuk a vallásoktatást a népiskolai tanítás középpontjává tenni.
Úgy, ha az krisztocentrikus. Ezen az alapon hozandó a vallásoktatás
vonatkozásba minden más tantárggyal. Érezze és tudja a gyermek,
hogy mindennek éltetője és mozgatója maga az eleven Jézus Krisz
tus, aki bennünket, bűnös embereket megváltott. Minthogy pedig az
Ótestamentom előkészít Krisztusra, azért a Szentírás ezen részét a
vallásoktatásban nélkülöznünk nem lehet. Minden tantárgynak ezen
krisztocentrikus irányelvhez alkalmazkodnia kell. Az érdekfeszítő
fejtegetések során meggyőződéssé lett a hallgatóság számára, hogy
a vallásoktatás nem tantárgy a többi tantárgy mellett, hanem a
vallásoktatás az a hatalmas törzs, amely kibocsátja magából az
ágakat. Amint egy hírneves pedagógus mondja : „A vallás a lélek
ősnyelve“. Aki tehát a gyermek lelkét akarja megnyerni tanítás és
nevelés közben, az nem tudja a vallást nélkülözni.
Különösen mély hatást gyakorolt a hallgatóságra az előadássorozat második tétele: „A vallástanítás teológiai anyaga.“ Isten a
történetben, a mindennapi életben, a hit világában, az imádságban
és a szentségben. Mind olyan tételek, amelyek ismerete nélkül a
tanító a gyermekeknek nem adhat képet a bennünk élő kijelentett
Istenről. Ha az előbbi tétel fejtegetése és megvilágítása közben a
kiváló pedagógus jutott szóhoz, úgy ezen kényes és nehéz kérdés
tárgyalásánál a nagy teológus ragadta magával a hallgatóságot.
A tanítóság áhitatos csendben hallgatta a püspök úr felejthetetlen
és nagyértékű fejtegetéseit a kijelentett Istenről, az Istenbe vetett
rendíthetetlen hitről, amely nélkül nincsen erkölcs, mert Isten nélkül
a parancsolatokat teljesíteni nem lehet. Aki teljesíteni akarja a tör
vényt, annak ismernie kell az élő, a kijelentett Istent, aki nem elég
szik meg a törvénynek betű szerint való betartásával. Pozitívumot
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kíván — amint Luther mondja. És pozitívumot kíván evangélikus
egyházunk is az egész vonalon. Nem pozitívum az, ha valaki pl.
arra való hivatkozzással, hogy nem öl, azt állítja magáról, hogy az
ötödik parancsolatot megtartja. Isten pozitívumot követel: A hivő
keresztyén kötelességévé teszi, hogy segítsen is szenvedő és nélkülöző
embertársain. Ez a magasztos elgondolás kell, hogy a népiskolai
vallásoktatást is áthassa és megtermékenyítse.
A továbbiak folyamán rámutatott az előadó a vallásoktatás
azon alapvető követelményére, hogy Jézus és a gyermekek között
meg kell teremteni a személyes kapcsolatot. Ez szükségessé teszi
azt, hogy a tanító behatóan foglalkozzék a gyermek lelki életével.
Tudnia kell, hogy a gyermek lényege test, lélek és szellem. Ezzel
szoros összefüggésben van a gyermek három életköre: az érzéki
(testi), az intellektuális (lelki) és az isteni (szellemi) életkör. Csak
a szellemi életkör jelenti az ember számára az örökkévalóságba
való bekapcsolódását.
Végül beszélt D. Kapi Béla püspök úr még a vallásoktatás
feladatáról az ggvházi életre való nevelés szolgálatában, valamint a
vallástanító egyéniségének személyi feltételeiről. Rámutatott ezzel
kapcsolatosan a magasztos megbízatásra, amelyet a tanító egyesek
től, a közösségtől és Istentől nyer. A tanító egyéniségének személyi
feltételeihez tartozik mindenekelőtt, hogy magán- és családi élete
mintaszerű, példás legyen. Legyen méltó arra a szent megbízatásra,
melyet Istentől nyert, hogy Pál apostol szavai szerint „eljuthasson
az Isten fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére,
érett férfiúságra.“
A tanítókörzeti konferencián még Graf Samu igazgató-tanító
tartott a vallástanítás tárgyi feltételeiről figyelemreméltó előadást.
Beszélt a vallástanítás céljáról, a tantervről és főkép arról, mennyi
ben felel meg a tanterv a mai kor kívánalmainak. Foglalkozott az
egyházi hatóság által elfogadott vallástanítási anyaggal és annak
gyakorlati alkalmazásával. Kitért előadása kapcsán arra is, hogy az
egyes osztályok részére a tananyag helyesen van-e megállapítva ?
Részletesen foglalkozott még a továbbiakban a bibliai történetek és
a káté tanításával, valamint az egyházi énekek tanításával és a
bibliaolvasással. Végül kiterjeszkedett még az iskola, a család és a
gyülekezet közötti kapcsolatra is.
Nagy Kálmán, Horváth János, Nitschinger János és Neubauer
János igazgató-tanítók a közös megbeszélésekre vonatkozólag ter
jesztették a konferencia elé javaslataikat. Vitatétel gyanánt szerepelt:
A vallásoktatás módszerének a kérdései, a vallásoktatás és a család,
a vallásoktatás és a templom, a vallásoktatás segédeszközei.
Vallásos lelkülettel és igaz áhítattal töltötték be a második
tanítókörzeti konferencia napjait is szeretett főpásztorunk felejthetetlen
előadásai. Hálás szívvel mondunk köszönetét a lelki gazdagodásért,
amelyben ez alkalommal is részünk volt.
Pályázati hirdetéseket folyóiratunkra előfizető egyházainknak
díjtalanul leközlünk.
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Evangélikus iskoláink — iskolafelügyelet
az új törvény alapján.
írta és a budapesti tanítói kör májusi közgyűlésén előadta : Gadányi János.

Igen tisztelt Közgyűlés ! Isten nevében ! így sóhajt fel a gazda
és szíve megtelik bizodalommal, amidőn az első napsugaras tavaszi
napon beleereszti az ekevasat az ugarba, hogy azt termékeny földdé
szántsa át. Isten nevében ! fohászkodik a lelke, amikor az életcsírát
rejtő első magot szétszórja a földjén s reménnyel van a titokzatos
jövendő iránt.
S nincs az az elemi csapás, az a kegyetlen sors, mely ennek
az ősi erőnek hitét és reményét kipusztítaná, megsemmisítené, hogy
évről-évre újra ne kezdje. Vihar, szárazság, árvíz és jégeső elpusz
títhatja fáradságának gyümölcsét, meginogtathatja érzelmeit, de hite
és bizalma megmarad a mindent oly bölcsen kormányzó Isten iránt.
A mi munkánk — a tanító munkája — nagyban hasonlít a föl
det mívelő munkájához. Mi is minden esztendőben újra és újra
kezdjük az ugart művelni. Minden évben újra felhangzik ajkunkról:
Isten nevében ! s nekiindulunk a titokzatos lélek megmívelésének.
Elkészítjük szerszámainkat, megtöltjük elménket az elvetendő mag
sokaságával. Bizodalom, remény és hit acélozza erőnket, frissíti lel
künket és a szeretet öntözgeti cselekvéseinket. S ott állva a gyer
meksereg előtt, összekulcsolódik kezünk s lelkűnkből szinte segély
kiáltás jegyében előtör : Isten nevében ! Benne van e rövid fohász
ban a hit, bizodalom és a remény, de ott rejtőzik az emberi gyöngeségnek titkolt előérzete is. S így van az jól. A kötelességtudó, lel
kes evang. tanító érzi, tudja, hogy munkájának csak akkor van igazi
eredménye, ha Isten nevében kezdi és isten áldása kíséri.
Felkészülünk az ugar megmívelésére testileg és lelkileg. De
emberi gyöngeségünknél és hiányosságunknál fogva hálás elismerés
sel vagyunk azok iránt, akik a nehéz és felelősségteljes munka
súlyát megosztják velünk, eredményesebbé teszik. Azok iránt, akik
a nevelés irányításának hivatalos őrei, akik biztos szemmel és kéz
zel kell vezessék, hogy ne fenyegesse az irányításukra bízott neve
lést a zátonyrafutás veszedelme.
Az evang. tanítóság ime évszázadon át a népmívelésnek leg
hatalmasabb munkása. Az evang. iskolák századokon át vezettek
és vezetnek talán ma is, habár a rájuk nehezedő gazdasági válság,
az állam szűkkeblűsége, az iskolákat fenntartó egyházközségek
elszegényedése és az ebből következő nemtörődömség, közöny lát
szólag kimúlásra ítélik a műveltség terjesztőit és a lutheránizmusnak
erős várait. A népnevelés egyetemessége a reformáció vívmánya.
A népnevelés általános kötelezettségét dr. Luther Márton indította
diadalmas útjára, amikor a német nemzet nemességéhez intézett
korszakalkotó iratait kiadta. Mit akart ezzel dr. Luther Márton elérni ?
Egyrészt a német nemzet erős fundamentumát lerakni, másrészt a
reformációnak zászlóvivőket teremteni. Luther Mártont tekintjük mi
tanítók ma is mesterünknek. Az ő tanainak és eszméinek követői
akarunk lenni, amidőn az ébredő gyermeki lélekbe Istennek igazi,
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meghamisítatlan igéjét plántáljuk, a műveltségnek alapjait lerakjuk,
a testvéri szeretetnek, megsegítésnek és a megbecsülésnek fenséges
érzéseit hintjük. Ezt azonban csak addig biztosíthatja az evang.
tanítóság, amíg az evang. iskolák megtarthatják évszázados jelleg
zetességüket, sajátos egyéniségüket, ha minél kevésbbé kerülnek
függő viszonyba az előretörő állami oktatási szuverénitással.
A reformáció ma sem szűnt meg, olyan folyamat az, mely foly
ton előretör és e világnak és emberiségnek megjavítására, jobbátételére törekszik és e munkájában nélkülözhetetlen tényezőként
szüksége van a lutheri egyház által teremtett iskolákra. Amint a
reformáció hajnalán a Biblia olvasásnak és megértésnek természetes
érdeke követelte az általános népnevelést, úgy most is és ezután is
mindenkor csak a legszélesebbkörű kultúrára építhet, mert csak
igazán művelt, tanult és öntudatos egyéniségek lelkében találhatja
meg és tarthatja is meg a protestantizmus jövendőjének kezességét
és biztosítékát. Egyházunk fejlődése, a reformáció terjedése csak a
legszélesebb kultúra folyománya. Az általános kultúrának alapját
pedig a népiskolák rakják le, amiért is ezeknek megtartása életszük
séglet. Mindenkor feljajdul a lelkem, ha olvasom vagy hallom, hogy
anyagiak hiányán megszűnt egy evang. elemi iskola, vagy a teher
viselés megkönnyítése végett átadták az államnak. Iskolák nélkül
hasonlít majd egyházunk az olyan fához, amelyet megfosztottak
szívgyökereitől. Éldegél, de nem tud rendeltetésének megfelelően
bontakozni, mert hiányzik a szükséges életnedv. Az iskolák az egy
háznak erős várai, de csak addig, amig felekezeti iskolák.
A felekezeti jellegnek kidomborítása részben a tanítóságon
alapszik. A múltban a mi iskoláink vezettek a műveltség terjesztésé
ben, az ev. tanítóság volt a felvilágosodásnak, az előrehaladásnak,
a tökéletesedésnek kiváló zászlóvivője. Manapság úgy látszik, mintha
a zászló kiesne, azaz kiragadnák az ev. tanítóság kezéből. Minden
megmozdulásunk nyomtalanul elvész, küzdelmeink részben a létért
való küzdésben merülnek ki. Még fellángol az oltári áldozati láng,
hogy megtarthassuk amink van, de érezzük, hogy elveszünk és
elvérzünk a harcban, ha egyházunk és annak vezérei nem állnak
mellénk és nem támogatnak teljes erejükkel. A vereség, az evang.
iskolák kimúlása lesz. Ez pedig oly sebet fog ejteni az egyház testén,
amelyet sem az intenzívebb vallásoktatás az állami és községi
iskolákban, sem az egyház kebelében megszervezett és megszerve
zendő ifjúsági és más hasonló egyesületek pótolni nem tudnak.
Evang. iskoláink megtartása, fejlesztése különleges egyházi
érdek. A mai ádáz küzdelemben, amely a lélek ellen, minden ma
gasabb lelkiség, lelki önállóság, szellemi szabadság és egyéniség
ellen folyik, az evang. egyházat fejlődésében sötét árnyak környéke
zik. Aki figyelemmel kísérte a reverzálisok statisztikáját, arra a szomorú
és meglepő eredményre jutott, hogy éppen az evang. egyház vezet
a veszteségben. Meglepő, hogy éppen az evang. ifjúság az, amely
házasságralépéskor könnyelműen, egykedvű lemondással kezeli hite
kérdését és egyháza érdekeit. E folyamat megakadályozására hiva
tottak az evang. iskolák és tanítóság. Meddő lelkészeink küzdelme,
ha az iskola és tanítóság nem sorakozik zárt sorokban mellé. Az
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evang. szellemet, evang. öntudatot az iskolákban működő tanítóság
veti el és csíráztatja. Ha pedig ez az elvetés és csiráztatás könnyel
műen, nemtörődömséggel történik, avagy csak gyorsan leadott vallás
órákban, az ifjúsági lélekben való különös elmélyülés nélkül, akkor
felnőnek a Tamások és kételkedők, akik egy tál lencséért képesek
eladni elsőszülötti jogukat. Ha volt idő, amikor az ev. tanítónak
áldozati oltárra kellett a maga életét tenni, akkor ez a mostani kor
valóban az. A tanítói hivatás, vallásos meggyőződés szemszögéből
fölemelkedést kíván a szürke hétköznapok robotjából az eszmék
világába.
Az ev. tanító szintén gyönge, földön élő és földi gyarlóságokkal
megterhelt ember. Munkájában gyakran kishitűvé válik. Az eszményi
cél, melynek szolgálatába állott, oly magasságban lebeg, hogy a
gyakorlatban elérhetetlennek látja. Az eszménynek pedig ragyognia
kell, hogy nevelés közben mindig szem előtt lebegjen, hogy meg
mutassa azt a keskeny utat, mely fölfelé vezet. Az ev. tanítóság esz
ményi célja : öntudatos és gerinces lutheránusokat, ezt a magyar földet
rendületlenül szerető, megalkuvást nem ismerő magyarokat nevelni.
Ezt cselekedte évszázadon át az ev. tanítóság és ez a ma élő
ev. tanítóságnak kötelessége. Ezen Istentől rendelt missziónak azon
ban csak akkor tehet eleget, ha iskoláink megtarthatják felekezeti
jellegüket és azokat az iskolafenntartó egyházak még a legsúlyo
sabb anyagi áldozatok árán is a pedagógia és hygiénia mai szín
vonalára helyezik.
Az evang. iskolák és ev. tanítóság évszázadokon át voltak az
általános kultúrának zászlóvivői. Evangélikus mivoltunk követeli a
műveltséget és haladást. Zászlónkon nem lehet más jel. Azért mind
azt, ami a nevelés és oktatás terén igazi fejlődést jelent, magunkévá
kell tennünk, sőt nekünk kell kezdeményeznünk. Az 1925. évben
kiadott tanterv, tantervi utasítás és az új utasítás is korszakot jelent
a hazai népoktatásügy fejlődésében.
Az 1925-ben kiadott új tantervet egyházi főhatóságunk hallga
tólag tudomásul vette. A népiskolában születésekor forradalmat
idézett elő. Meggyőződésem szerint az eszmék csak átformálódtak
a mai világnézlethez. Már 1925. előtt is sok tanítónak lelkében éltek
és itt-ott gyakorlatban is keresztülvitték. A legtöbb kartárs ma már
asszimilálta az új eszméket, azaz annyit vett át a reformokból,
amennyit üdvösnek és eredményesnek tartott. Ma már túl vagyunk
a nehézségeken s a kezünkre bízott gyermeksereg a konzervatív
haladók alatt élvezi az új szellem áldását.
A reformmunka tanulságaiból új lehetőségek formálódtak ki.
A megindított reformmunka nem állhatott meg, a fejlődés erői mű
ködtek. Következménye lett a közoktatásügyi igazgatásról szóló
1935. évi VI. t.-c. törvény, mely az oktatásügyi igazgatás egyszerű
sítésével és gyorsításával, az iskolafelügyeleti szervezetek egyszerű
sítésével és szakszerűsítésével, az iskolai hálózatnak a nemzeti neve
lés egységes rendszerébe illesztésével és céltudatos kiépítésével a
nemzetnevelést, az egységes nemzeti szellemre, az egységes világ
nézetre nevelést kívánja érvényesíteni és biztosítani.
Az 1935. évi VI. t.-c. 14. §-ával, ill. az ennek alapján kiadott
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körzeti iskolafelügyelői utasítás tanítói kívánság volt. Gyűléseken
nem egy alkalommal hallottuk elhangzani. A kívánság valósággá lett.
Az új Utasítás alapján a tanfelügyelők által gyakorolt állami tanul
mányi felügyeletet olyan egyének látják el, akik a népiskolát, annak
különleges hivatását, célját, tanulmányi rendjét és tanítási módszerét
gyakorlatban tökéletesen ismerik és felügyelői tevékenységük idején
is aktiv részesei maradnak az ill. iskolafajta nevelő és oktató mun
kájának. Ily értelemben a körzeti iskolafelügyelők munkába állítá
sával a törvény a nevelés és oktatás tökéletesbítését kívánja elérni.
Az állam eddig is gyakorolta az összes iskolák felett a tanul
mányi ellenőrzést a tanfelügyelői intézményen keresztül. Ez az ellen
őrzés és tanulmányi felügyelet sok helyütt súrlódást okozott azért,
mert nem vérbeli pedagógusok, hanem jogászok bírálták el laikus
hozzáértéssel a tanító munkáját. A tanfelügyelői intézmény
azonban tiszteletben tartotta az autonóm egyházak törvényben
biztosított jogait és azon keresztül az egyházi iskolák belső és külső
berendezettségét. Az új népiskolatörvénnyel és utasítással szemben
több iskolafenntartó egyházban felmerült az az aggodalom, hogy
ennek a törvénynek végrehajtása alapjaiban sérti az egyház
autonómiáját és kérdésessé teszi az egyházi iskolák fenntartásának
célszerűségét. A Püspök űr Ő méltóságának 725/1936. sz. leirata erre
vonatkozólag így szól : „Ebben az ügyben hivatalosan tárgyaltam a
vallás- és közoktatásügyi miniszter árral és e tárgyalás ereményekép
megnyugtatásul közölhetem minden iskolafenntartó egyházközséggel,
hogy az új töivény végrehajtásával távolról sem kívánják csorbítani
egyházunk történelmi jogait és az államkormány is mindenképpen
azon lesz, hogy ezek a jogok érintetlenül maradjanak és ezeknek
gyakorlása az új törvény életbeléptetése idején is minden nehézség
nélkül történjék.“
Ez eloszlatja érzett aggodalmainkat. Egyházi iskoláink továbbra
is folytathatják a történelmi tradícióhoz és elhivatottságukhoz híven
azt a fundamentális munkát, amelyre a lutheránizmusnak és a
magyar nemzetnek szüksége van, hogy élethivatását a Kárpátok
medencéjében betölthesse.
Ezek után pedig nézzünk szembe azon aggodalmakkal, amelyek
a tanítóság egy részét arra késztették, hogy fagyos tekintettel. és
ellenszenves érzésekkel fogadják azt, amit évek óta sürgettek, amit
a nevelés és oktatás fejlődése és haladása érdekében szükségesnek
és megvalósítandónak követeltek.
Az új Utasítás eszményi magasságokat ragyogtat és ideális
tanítói egyéniséget kíván. Előírja, hogy az iskolának növelni kell az
ifjúságban az élethez való bizalmat, az élethez való bátorságot, az
életküzdelemre való készséget, a szépségekben való gyönyörködést,
a becsületesség, a jóság, a szeretet, az igazság érvényesülésében
való feltétlen, megalkuvást nem tűrő hitet. Félelmetes és elérhetetlen
magasságokban ragyogó eszmék. Nem csoda, ha a lelkiismeretes
tanítói lélekben csüggedést váltanak ki, kételyt ébresztenek a becsü
letességgel végzett munka eredményében.
Az oktatásban és nevelésben mindig eszményképek vezettek
és vezetnek. Eszményképek, amelyeket 100%-ig sohasem ért el a
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pedagógus, de törekedett feléjük. Az ev. tanítóságnak pedig ez a
törekedése hitéből fakad. Tudja, hogy az iskoia belső élete minden
kor a tanító lelkiségén fordul meg, hogy minden munkájával nevel,
minden nevelő tevékenységével tanít. A türelmet és szeretetet hozzá
pedig legnagyobb tanítója — a Krisztus — hagyta örökségül rá.
Az Utasítás csak feleleveníti mindazt, amit a lelkiismeretes ev.'
tanító már évszázadok óta ideális népnevelésnek elfogadott és a
magyar ifjúság lelkében elvetett és nagyra nevelt.
Félelmetes és csüggedésre okot ad még az Utasításban a túl
méretezés, a sok aprólékos utasítás és a tanító munkabírásának
túlterhelése.
Az Utasítás e tekintetben beismeréssel van, midőn kiemeli:
„Az ellenőrző látogatás alkalmával az iskolafelügyelőnek természete
sen figyelemmel kell lennie az intézet fajára, jellegére s azokra a
különleges nevelési és tanítási célokra, amelyeket az illető intézet
esetleg külön is szolgálni hivatott. Éppen így figyelemmel kell lennie
a város, falusi vagy éppen tanyai iskola különleges viszonyaira,
továbbá arra, hogy az iskola teljesen és részben osztott vagy éppen
osztatlan-e stb.“.
A körzeti iskolafelügyelők itt végezhetnek igazán a kultúra és
haladás kívánalmainak megfelelő teljesítményt; egyrészt, ha ezeknek
a csüggedőknek és megfáradtaknak hivatásukhoz elegendő önbizalmat
csepegtetnek, másrészt, ha működésük révén ezek a tarthatatlan
állapotok, a szépen fejlődő népoktatásunk akadályai eltünedeznek.
A körzeti iskolafelügyelők számára kiadott Utasításban foglalt
rendelkezések közül a legnagyobb elégedetlenséget és elkeseredést
a kötelező vázlatkészítés okozta, mert ez a tanítónak, aki iskolai
és iskolánkívüli munkával már úgyis túlterhelt, újabb súlyos munka
terhét jelent. Mikor készítsünk vázlatot ? Ez a kérdés hangzott minden
felől. Nem jut erre idő máskor, csak a késő éjjeli órákban s aztán
másnap a munkától agyoncsigázott lélekkel neveljünk és tanítsunk
4—5 órán át nyugodtan, derülten, alaki, tárgyi és módszertani szem
pontból kifogástalanul ? Tanítani és nevelni nehéz feladat. Ha valami,
akkor elsősorban a nevelve-tanítás az, ami mindig friss és munkavágytól telt lelkiállapotot kíván. A fáradt s ennek következtében
nyomoltkedélyű tanító osztályában sohasem lesz meg az az élénk
tanítás, mely a zsenge gyermeki lélekhez hozzáférkőzik és érdeklődést,
önkéntelen figyelmet és munkakedvet ébreszt, anélkül pedig a tanítás
lélek- és eredménynélküli időpazarlás.
Ezek súlyos érvek, amelyek alapos és mélyebb megfontolás
nélkül behódolásra késztetnek. Ha a vázlatkészítés az akadálya
annak, hogy a tanító kedélyvilága nyomott, ha ez fosztja meg attól
a lelkiállapottól, amely szükséges, hogy érdeklődést, munkakedvet és
figyelmet ébresszen a növendékekben, akkor mint fölösleges munká
tól valóban mentesíteni kell a tanítóságot. Mentesíteni kell a tanítót
túlterheléstől, hogy az iskolának szentelhesse minden munkáját, de
ez nem jelentheti, hogy éppen azt a munkát hagyja el, amely hiva
tásából folyik és következik. A tanító elsősorban tanító s így önkén
telenül következik, hogy készületlenül soha sem lépheti át osztályá
nak küszöbét. Nem a vázlatkészítésen van a hangsúly, hanem a rend
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szeres és lelkiismeretes előkészülésen. Nincs az a hivatás, munkatér,
amely nem kívánná meg a kellő előkészülést, annál kevésbbé
lehet a tanítás és nevelés rendszertelen kapkodásnak színtere.
Az Utasítás kötelezővé teszi a vázlalkészítést. Ez a rendszeres
előkészülést, átgondolást, az elmélyülést jelenti abban, amiről sikerrel,
derűs jókedvvel tanítani akarok. A lelkiismeretes tanító a vázlat
kényszere nélkül is megtette, sőt a legtöbb vázlatszerűen kidolgozta
magának. Nem elégedett meg azzal, amit a képzőből hozott, hanem
önmíveléssel, önneveléssel tökéletesítette magát, hogy hivatásának
minél jobban megfelelhessen, hogy a magasan lebegő eszméket
megközelíthesse.
A vázlatkészítés, azaz előkészülés tárgyi és módszertani biz
tonságot ad a tanítónak. Erre pedig még a legjobbnak is szüksége
van. Minden tanítás teljesítmény és csak úgy sikerül, ha arra kellő
képpen előkészülünk, már napokkal előbb foglalkozunk vele, min
den részletét előre kiterveljük, átgondoljuk. Ezt belátják majd azok is,
akik mindenkor idegenkedtek a rendszeres előkészüléstől. Tudatára
ébrednek annak, hogy érték és erősség rejlik benne és eredményes egy
házi és nemzetnevelő munkát csak a rendszeres előkészület biztosít.
E rendelkezés általános irányelveket is ád, de megbecsüli és
biztosítja a tanító egyéniségének szabad kibontakozását, amikor
szabad teret enged a vázlat külső alakja, formája, terjedelme, belső
tartalma tekintetében. Értéktelenné csak akkor válna ez a rendelke
zés, ha a vázlatkészítés pedagógiai bürokratizmust jelentene vagy
az iskolafelügyelő számára a tanító zaklatásának alkalmas eszkö
zévé fejlődne.
Az Utasítás megnyugtató és a tanítóság részéről a legtöbbre
értékelt ponljai azok, amelyek tantervi útmutatásokat tartalmaznak,
amelyek a tanítói-nevelői munkát a nemzetnevelés fokozott eredmé
nyéhez hozzásegítik. A tanítások megfigyelési általános szempontjai,
a népiskola nevelő munkájának megfigyelési szempontjai, az egyes
tantárgyak tanításainak megfigyelése mind olyan paragrafusok, ame
lyek pedagógiai és nevelési szakmunka számba mennek. Ezek nem
egyszerű rendelkezések, hanem értékes útmutatások és tanulmányok.
Ha a tanító ezekhez alkalmazkodik, magáévá tudja tenni, akkor
rövid időn belül megvalósul a kultuszminiszter úr mélyen átgondolt
intenciója: „Népiskolai nevelésünknek végcélja, hogy a magyar ifjú
ság lelkében teljes tudatossággal éljenek és egész érzésvilágát
áthassák az emberi és nemzeti lélek örökké ragyogó ékességei, soha
el nem múló örök értékei: a család, a vallás, a haza 1“
Részletesen körülírják az egyes paragrafusok, hogy az iskola
munkája mely szempontok figyelembevételével nyer mérlegelést és
elbírálást.
A vallás- és erkölcsi nemzetnevelés érvényesülésének legfonto
sabb faktora a tanító. A magyar tanító lelkiségén fordul meg a
magyar nemzet szebb és jobb jövendője. Magasztos munkájában a
kirendelt segítőtársak és irányítók csak akkor válnak hasznára, ha
lelkűkben a magyar tanító lelkisége nagy gazdagságban, felfokozott
mennyiségben él. Az iskolafelügyeletnek köztudomás szerint kettős
rendeltetése van : az irányítás és ellenőrzés. Az Utasítás megjelenése

320

előtt az ellenőrzésen volt a hangsúly. A kir. tanfelügyelők legtöbb
ször azt figyelték, hogy a tanító elvégezte-e az előírt tananyagot.
Most remélni akarjuk, hogy a vérbeli iskolafelügyelők az ellenőrzés
mellett az irányítás és hasznos tanácsadók szerepét vállalják. Bíz
tatást és bátorítást öntenek a csüggedőbe, hasznos útmutatásokat
adnak a kezdőnek, gondoskodnak mindazon akadályok és nehéz
ségek eltávolításáról, amelyek gátolják a tanítót, hogy a nevelésnek
és oktatásnak szentelhesse egész munkaerejét. Remélni akarjuk, hogy
nem a paragrafusok sokaságainak és betűinek keresztülvitelét kere
sik, hanem az Utasítás magasztos célkitűzései vezérlik minden tet
teikben. Ezt elérik, ha az Utasításnak alapos tudása mellett soha
sem tévesztik szem elől, hogy elsősorban a jóindulatú tanácsadó
és irányító szerepét töltsék be. Az Utasítás ezt határozottan kifeje
zésre juttatja, amidőn azt mondja : „Az iskolafelügyelő a fennforgó
és figyelembeveendő körülmények pontos mérlegelésével lelkiisme
retesen és a valóságnak megfelelően értékelje a tanító (iskola) mun
káját s ne feledje, hogy bírálata elsősorban is a tanító munkakedvét,
nevelő-oktató öntudatának fokozását hivatott szolgálni.“
Igen tisztelt Közgyűlés ! Az Utasításnak vannak fény- és árny
oldalai. Minden újítás bizonyos aggodalmakat kelt. Az ev. tanítóság
nak nincsen félnivalója, mert zászlóján mindenkor a haladásnak és
fejlődésnek jeligéje ragyogott. Vállaljuk becsülettel a túlméretezett
munkát, de híven és lelkiismeretesen kitartunk egyházi iskoláink
különleges elhivatottsága mellett. Az ev. iskolának soha sem volt
állam- és nemzetellenes célkitűzése, de volt különleges hivatása, a
lutheránizmus, a vallás- és lelkiszabadság kivívásában. Ezt a hiva
tásunkat továbbra is meg akarjuk tartani és ehhez elvárjuk egyházi
vezetőségünk, iskolafenntartó egyházunk és az államkormány
támogatását.
_________

Népmese Tétről.
Az éccéri asszon ement hazúrú. Aszongya az embernek: Osztán
a csibékre vigyázzon kéé, hogy a tikölőkánya e’ né vigye. Ebbe a
fazíkba meg míreg van,"ne ám ho’ mégégyé.
Hét az embér összekötöttö a csibéket, u', legalább a tikölő nem
tuggya e vinnyi. Hát éccér csak gyün ám a tikölő. No — gondújja
magábo az embér — most ebánok veled. Hanem amind a tikölő
lecsapott, megfogott é csibét, osztán főszát veié a levegőbe, a többi
lógott utánno a madzagon. Szaladt utáno az embér, osztán kiabáto:
add vissza a csibéimet tikölő — de bizon hiábo vót. Megrémüt az
embér, ho’ micsinál most űvelé a felesigé. Bánatábo nekiát a fázik
míregnek, osztán min megette. Le is feküdt utánno az ágybo, osztán
nyögött, jajgatott ho’ má úgyis meghal. Hát éccércsak gyün ám az
asszon. Aszongya : hát kéé meg mit jajgat? Jaj meghalok — aszongya
— mégéttem a mírget. A ménkű még is vággyo ám kéedét, ha mégétté a lekváromat — aszongya az asszon. Hát a csibéim mégvannak-é ? Azokat még evitté a tikölő. No azér’ most az éccér nem
verém még kéedét, de máskor majd erántom a nótáját.
Mondotta Kozma Imre 59 éves, jegyezte Kozma László tanitónövendék (Sopron).
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Az elhivatás példaképe.
Irta : B enedek Vince.

Akire a jelen méltatásom címét vonatkoztatom, nem szerzett
ugyan országos hírnevet magának, de aki abban a munkakörben,
amelybe az istenti gondviselés helyezte, olyan eredményes működést
fejtett ki, amely elévülhetetlen becsülést biztosít számára. Ez a Gond
viselés által különleges nevelői talentumokkal megáldott tanító-lélek:
Demetrovits Mária, immár nyugalomba vonult tanítónő, akiről el

lehet mondani azt, amit a költőről állítanak, hogy : nem lesz, hanem
születik. Az ilyenekről mondja Eötvös József: „Megfoghatatlanok az
utak, miken Isten azokat, kiket eszközül kíván kihasználni, mun
kásságuk köréhez vezeti.“ Neve nem magyar hangzású, de annál
magyarabb az érzése, gondolkodása s aki emellett puritán keresz
tyén lélek is.
Azok kedvéért, akik nem ismerik, vagy csak névről ismerik,
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ide iktatom, hogy Demetrovits Mária egy népes városi iskolának :
a győri evangélikus iskolának most nyugalomba vonult tanítónője,
iskolájának becézett „Mariska-nénije.“ Ez a tisztes név pedig, nem
a kornak szól, hanem a szeretett tanítónőnek és kollegának, aki
mozgékonyságával, üde kedélyével egyébként is megcáfolja azt,
mintha a „Mariska-néni“ a tisztes kornak szólna. Nos, ez a Mariska
néni, miután negyven éven át hintette a magot hivatás-érzéssel és
soha el nem lankadó buzgósággal és ápolta az emberpalántákat az
Úr szőlőjében, letette a „mutató pálcát“ kezéből.
Aki vele együtt egy iskolánál, több évtizeden át működtem,
elégikus meghatottsággal nyúlok tollhoz, hogy szivem szerint írjak
róla s érdemeit gyenge toliammal méltassam, amikor elhagyja mű
ködésének szinhelyét, — azt a színhelyet, amelyen nagy űrt hagyott
maga után végleges távozásával. Az elégikus meghatottságot nem
a távozása kelti bennem, hanem inkább az, hogy távozásával egy
gyönyörű, verőfényes kornak utolsó napsugarai hanyatlottak le
működésének befejezésével.
A Gondviselés már bölcsőjében megjelölte ennek a kiváló
tanítónőnek az útját, mely mindig felfelé vezetett megbecsülés és
elismerés dolgában. Hivatását működésének egész ideje alatt vas
akarattal és evangéliomi önfeláldozással töltötte be. Önmagáról szinte
megfeledkezve, állandóan tanítványai javát kereső lelkesedéssel
szolgálta hivatását. Pedagógiai rátermettséggel a gyermekszivek ott
honi nevelőit iparkodott a nevelés útján vezető készséggel segíteni.
Ezen iparkodásában csalódásai se tudták ideálizmusát csökkenteni.
Előkelő gondolkodásával, piruló szerénységével, szigorú kötelesség
tudásával, melegen érző szivével, nemesítőleg hatott nemcsak tanít
ványaira, hanem mindazokra, akik vele érintkezésben állottak. Immár
a pihenés napjait éli. De én azt hiszem, csak testileg hagyta ott az
iskola falait, a lelke ott maradt még annak falai közt, hogy irányí
tásával tovább szolgálja az általa oly meleg szeretettel dédelgetett
Leányegyesületének céljait. Mert hiába, nehéz volna egyszerre el
hagyni mindazokat, akikkel évek során át szeretetben összenőtt.
A mindennapos érintkezés közte és köztem vagy tíz év óta
megszakadt. Én Isten kegyelméből vagy tíz év óta eszem a nyug
díjasok száraz kenyerét, ő csak most kezd abba „beleízlelni“. Mert
hát hiába, eljárt az idő az ő feje fölött is. A nyár füzéből nem ma
radt más : mint tűnődés az elmúlton. Ha valami felhőt von arcára,
gondolom, az elszállt napsugaras múltra való visszaemlékezés, amely
mindig fájó érzést kelt a tovaszállt szép napokra visszagondoló
halandó leikében. Negyven évvel ezelőtt örömtől dagadó szívvel, a
legszebb reményekkel lépett a tanítói pályára, hogy a népnevelés
mezején ültetgesse azokat a virágokat, amelyeknek szinpompája és
illata teszi értékessé és hasznossá a kultúra mezejét. Negyven év
múltán távozni azon munkatérről, amelyen oly odaadással dolgozott
valaki és búcsúzni azoktól a kartársaktól, kik jóban, rosszban annyi
szeretettel vették körül, nagy és nehéz dolog.
Demetrovits Mária Istent szerető. Istent kereső, imádkozó lélek,
aki Isten akaratában mindig példás megadással megnyugszik. Vallá
sos lelkületére vall alább ideiktatott „élménye“, amelyet nyugalomba-

323

vonulásakor hallottam tő le : „Álmomban olyan templom közepén
álltam, melyben két oltár állott. Míg tűnődtem, hogy melyik oltár felé
induljak, az előttem álló oltár rombadőlt s amikor ijedten a másik
felé fordulok, ott Krisztus állt, kitárt karral és nyájas szóval így szólt:
„Jöjj én hozzám 1. . És én elindultam feléje s úgy érzem, a negy
ven év alatt 0 volt mindenkor az én vezérem s ha valamit sikerült
elérnem, az az Ő érdeme és ha bojlottam, az csak úgy lehetett,
hogy elengedtem az 0 kezét, de 0 mindig megkeresett engem.
Egyetlen, kívánságom, hogy ami még hátra van az életemből, az
mindig 0 vele legyen 1“ Mert Istent oly természetfeletti módon szereti,
azért szereti az embereket is, — még hibáikban is. Nem csupán
azzal az általános kötelező szeretettel, hanem azzal a krisztusi sze
retettel : „Amely türelmes, kegyes, — nem gondol rosszat, mindent
eltűr, mindent remél.“ Egy tiszta, tartalmas élet az övé, tele idealiz
mussal, hittel, a szépségnek és a jónak imádatával. De szeretik ám
őt is a hasonló I^lkiségű emberek. Szavaival, példájával arra törekszik,
hogy Istenhez közelebb vezesse mindazokat, akik közelében élnek.
Az iskolai fegyelmet is mindig szeretettel párosította s ezért
szerették tanítványai. Tanítási módszere volt egyetlen fegyelmi esz
köze. Gazdag pedagógiai tudással érdekfeszítően tanitoít. Demetrovits
Mária csodálatos szintézisben egyesítette a tanítót és nevelőt a
gyakorlati pedagógussal. Személyében ezt a szintézist mesteri, majd
nem ideális módon látjuk megvalósítva. Növendékeivel egyénenként
törődött úgy ez iskola falain belül, mint azokon kívül. Nem hanya
golta el saját tudásának mélyítését sem. Azért igen nagyra becsülte
az önmívelődést s növendékeit is erre buzdította. Léleknemesítő
munkájával igazi kulturmissziót teljesített nemcsak az iskolában,
hanem á családban és a társadalomban is. Nagyrészben az ő fára
dozása folytán virágzik az egyházközség kebelében szervezett ifjúsági
egyesület, amelynek ma is mozgató lelke. Úgy ezen alakulatban,
mint ezen kívül is, minden eszközt megragadott arra, hogy az ifjú
női nemzedéket önmunkásságra, irodalmi művek olvasására, nemzeti
nagyasszonyaink példájának követésére buzdítsa. A felnőttekkel
való érintkezésben is igyekezett meghonosítani a művelt modort,
mire nézve különösen napjainkban sok kívánni valót találunk. El
lehet mondani, hogy életté lett a munkája.
Álljon itt életrajzából is néhány adat. Született 1874 április 20-án
Győrött, hol édesapja, Demetrovits Szilárd városi rendőrkapitánysági
tisztséget viselt. Az elemi iskolát részben Győr külvárosában : Sza
badhegyen, részben Győrött járta. A polgári iskola négy osztályát is
Győrött végezte a hírneves pedagógus : Karsay Jolán igazgatása alatt.
Ő adott neki példát, hogy a tanító igazságos legyen és szeretettel
bánjon a reábízott gyermekekkel. Oklevelét 1896-ban szerezte meg
a győri állami tanítónőképzőben. Működésének első színhelye a
tapolcafői református iskola volt, hol mint másodtanító kiváló ered
ménnyel tanított. Az itt töltött egy év után, 1897 szeptember 1-én,
a győri evangélikus egyházközség iskolájához került meghívás foly
tán, hol egy évig, mint helyettes, majd mint rendes tanító működött
nyugalombavonulásáig. Megemlítésre méltó, hogy a negyven év alatt
betegség miatt egyszer sem mulasztott iskolát. A tanítóegyesületi
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életben is szerepelt: a Győrvidéki Általános Tanítóegyesület Győri
Körének több ideig viselte jegyzői tisztét.
Demetrovits Mária, mint fentebb már jeleztük, a lefolyt iskolai
évben betöltötte működésének negyvenedik esztendejét és a Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium nyugdíjazta. Negyven esztendő hosszú
idő azon a pályán, amely állandóan az idegeket emészti és amely
mindig egész embert kíván. Demetrovits Mária tehát méltán rászol
gált a nyugalomra, mint olyan, aki élete javát, szívét, lelkét, minden
tudását és szeretetét tanítványainak szentelte. Nyugodtan, lelki emel
kedettséggel tekinthet vissza negyven éves működésére, amelyet
meleggé varázsol munkájának sikere, egyházi és iskolai hatóságának
osztatlan elismerése, kartársainak és növendékeinek tisztelete és szeretete. Közte, iskolája és kartársai között a szorosabb kapcsolat immár
megszűnt: de teljesen és továbbra is volt iskolájának és kartársainak
kell maradnia örök mosolyának, derűs világszemléletének, ez ideál
győzelmében való hitének és bölcseségének.
Növendékei utolsó vizsgáján, 1936 június 20-án, majd az évzáró
iskolai ünnepélyen, szívet megindító módon adtak kifejezést iránta
való szeretetüknek, ami a nevelőnek legszebb, legfelemelőbb és
legértékesebb jutalma.
Engedje a jó Isten, hogy a nyugalom napjait sokáig élvezhesse
olyan fiatalos erőben és lelki frisseségben, amilyenben elhagyta mű
ködésének színterét !

MEGJEGYZÉSEK
Töviskoszorút
nyújtottak át Nagycenken egy tanító-házaspárnak, működésének 25
éves jubileuma alkalmából. Valóban megrázó szimbólum ez a fáj
dalmasan szép ajándék. A tanító munkájának szimbóluma ez a
töviskoszorú, melynek töviseit a hálátlanságnak, a társadalom megnemértésének, a háttérbeszorításnak tüskés bozótjairól tépték és fon
ták koszorúba. A tanító osztályrésze lü, 20, 25, 30, 40 esztendőkön
át a munka, az idegtépő, önmagát emésztő munka. Minden esztendő
meglazítja a ruganyos inak húrjait, koptat valamit az idegpályákon,
minden esztendő odaró a homlokra egy ráncot, odarajzol a szemek
aljára egy szarkalábat, becsempész a hajba egy üstökre való ősz
szálat. Amikor eljön a 25., 30., 40. jubileum, úgy, mint a fánál az
évgyűrűk számai, a tanítónál a ráncok, a szarkalábak, őszhajszálak,
az ajak tájékára vésődött keserű vonások elárulják, mennyi volt a
szolgálati ideje, mekkora volt a csalódása, az eltemetett reménye.
Csodálatos, hogy mi magyarok, akik oly szívesen és jogosan
lobogtatjuk meg az ellenséges külföld felé kultúrfölényünk zászlóját,
akik elküldjük diákjainkat Rómába, a Sorbonne-ra, Cambridge-be,
Berlinbe, Becsbe, Helsinki-be, Dorpatba, még Amerikába is, akik
oly nagy horizontális felületeken csinálunk külterjes kultúrpolitikát,
mennyire nem vesszük észre és nem becsüljük még ma sem eléggé
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azt a munkát, amelyet a tanító — városi és falusi egyaránt — végez,
mely pedig fundamentuma a mi büszke kultúrpalotáinknak. Kis
országokban éppúgy, mint kisbirtokon, belterjes mezőgazdasági m ű
velést kell folytatni. Ez a parancs vonatkozik a kis országok kultúr
politikájára is. Ilyen belterjes kultúrpolitika mellett minden elemi
iskolának egy melegháznak kellene lennie, ahol gondos kezek ápol
ják, nevelik a nagy érésre a nemzet zsenge palántáit. Ehelyett sok
szor azt látjuk, hogy ezeknek a melegházaknak ablakai be vannak
törve-zúzva, szabadon száguld rajtuk keresztül a goromba szél. Avagy
azt látjuk, hogy a palánták penészes levegőben össze vannak zsú
folva. Sok helyen sovány szik a melegágyak földje. Cukorgyárak
rideg árpolitikája folytán éveken át nem jut a zsenge növény a
szárát erősítő tápsókhoz. A bőrkartel mit sem törődik azzal, hogy
nyirkos őszök, zuzmarás telek járása idején megcsípi meleg takaró
hijján a dér és fagy ezeket a csemetéket, úgyhogy sohasem tudnak
életerős fákká sudarasodni.
Mert az állam szívesebben költi a pénzt a nagy, díszes füvészkertekre, parkokra, melyekben a szemet elkápráztató virágcsodák,
növénykülönlegességek pompáznak. Sokáig, amíg egy Klebelsberg
Kunó nem jött, az volt a véleménye befolyásos köröknek, hogy a
dudva, a gaz magától is megnő, trágyázatlan földön is gyarapszik.
Nem gondoltak akkor arra, hogy amit ők a háború előtt gaznak
néztek, az tulajdonképpen a jövő magyar erdő csemetekertje, melyre
mindennél nagyobb gondot kell fordítani. Ha akkor más lett volna
a kultúrpolitika, akkor nem állna ma letarolva a magyar erdő, akkor
nem pusztult volna ki Erdélyben és a határszéleken a magyar
véderő.
Sajnos, a nagy tragédia konzekvenciáit még ma sem vontuk
le minden téren. Mert a melegágyi kertészt, a csemetekert vigyázóját
ma is magára hagyják. Ott öregszik meg a pusztában, mint a
magányos jegenye, melyről a vihar, a hónyomás letépdesi az ága
kat. Senki se tudja, hogy odvábán, a szívéhez közel méheket rejt
magában, melyek gyűjtik a mezők virágainak édes mézét a nemzet
nagy kaptárjába. A kertészt ma is tragikus magányba izolálja sok
helyen a felső osztályok gőgje, az alsó osztályok nyomora és bizal
matlansága. Társadalmi helyzetét az ellentétes osztályok, szívét a
munka őrli fel évek során. Huszonöt, harminc év határmesgyéjén
tehát joggal nyújtják át a magyar tanítónak, a nemzet tanítójának
a szimbolikus töviskoszorút.
Parragi György.
*

Ezt a cikket a „Sopronvármegye“ felelős szerkesztője írta
Szekendy Jenő róm. kát. kántortanító és neje Körmendy Irén
25 éves tanítói jubileuma alkalmából, amikor a tanítópárt benső
séges ünneplésben részesítették. Megjelent a lap 1936 június 24-iki
számában. Örömmel látjuk és méltatjuk benne munkánk és sorsunk
megértését.
Márciusi, áprilisi, májusi, júniusi, júliusi hangjegymelléklet íven
ként 10 fillérért portómentes küldéssel kiadónál kapható.
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Az Oskola Mesterek Kötelességeik.
K ö z l i : Vörös Endre, Csánig.

A vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület megboldogult kitűnő
elnökének, Horeczky Gyulának irattárából került elő ez a régi írás,
melyet a család szives engedelmével alant másolatban közlök. Ez
a „Regula“ valószínű itt a Dunántúlon volt használatban, keletkezé
sét ez az évszám igazolja : Ao 1820.
Igen érdekes a „Különös Regulákénak a tanításra vonatkozó
része, többek közt az, hogy a „tanítónak a tanításra jól el kell
készülni, magukat próbálgatni, hogy értelmes kérdéseket formálja
nak“. (Lásd : vázlat.) Figyelmet érdemel az osztályok elnevezése is.
A „Mester“ és „Prédikátor“ közti viszony olvasása közben majd
többször mosolyognak kartársaim.
Ao 1820.
A., Az oskolai foglalatosságra nézve.
I. Közönséges Regulák.
1., A’ Seniorátus által eleikbe írott Rendét a Tanéttásnak min
den önként való változtatása nélkül kövessék.
2., A’ Tanéttásra rendelt órákat a nélkül, hogy a helybéli lelki
Tanéttónak meg-jelentenék soha el-ne mulassák annál inkább is,
soha magok tettzések szerint sokat Vacátiókat ne adjanak.
3., Az Oskola tartás ideje alatt az Oskolából ki ne futkozzanak, és a ’ Gyermekeket magokra ne hadják, vagy a' nagyobbakra
ne bízzák, hanem egész Oskola végeztéig tanétványaik között
maradjanak.
4., Az Oskolát Nyáron is (:Nyáron is:) akármely kevés tanétvány találkozik is szorgalmatossan tartsanak.
5., Az oskolai foglalatosságot akkor is mindenkor jó dolognak
nézzék, ha egyszer s mind Notariusi hivatalt is viselnek, és az elsőt
ezen utolsó miatt soha el ne mulassák, hanem az ehez tartozó
munkákat Oskola után vigyék véghez.
6., A’ Közönséges Examen a ’ Seniorátus által kirendelt időben
minden Esztendőnként okvetlenül meglégyen, s Examen után a ’
letzkék rendi, a Tanétványok Catalogussa és némelly próba írások
az illető Senior Urnák Két Exemplárba bé küldettessenek.
7., Az Oskola, melly a Gyermekeknek az a ’ mi az időssebbeknek a Templom mindenkor illendőképpen meg-betsültessék. Ehez
képest a ’ Mesterek abba tanéttáskor soha fel-tett kalappal, pőrén és
pongyolán s dohányozva s. a. t. ne mennyének, azt minden Eszten
dőben kifejérittessék, és ki igazéttassék, Oskola tartáskor gyakran
ki sepertessék s ki szellőztessék, a ’ falakba Szegeket verni a Gyerme
keknek ne engedjenek, a ’ padokat és asztalokat el-rontani és eltsuféttani ne hadják, abban mikor Oskola nem tartattatik is, se
Majorságot ne ereszszenek, se semmit oda nem valót ne tartsanak,
egy szóval semmi tisztátlanságot meg ne szenvedjenek.
8., Feleségeiknek, saját Gyermekeiknek, annál inkább is Cse
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lédjeiknek a Tanétványokon semmi uralkodást, vagy akármelly
alkalmatlankodást is meg ne engedjenek.
9., Az oskolabéli Gyermekeket, Gyermek dajkálásra Kert mivelésre, Szoba, Konyha, Udvar, Istálló, Óllak és Marhák körül való
szolgálatra, vagy Széllel küldözésre, vagy akármelly más inasko
dásra ne fordéttsák.
II. Különös Regulák,
a., A’ Taníttásra nézve.
1., Minden oskolai Taníttásra jól él-készüljenek, magokat pró
bálgassák, hogyan kelljen még is értelmes kérdéseket formálniuk a'
feleletben meg-tévedőket a ’ figyelemre ébreszteniek.
2., Minden oskolai Taníttást énekléssel s imádsággal kezd
jenek ’s végezzenek.
3., A’ Tanulókat bizonyos osztálokra p. o. betűzőkre, olvasókra,
bé-téve tanulókra, írókra, énekesekre és fellyebb készülőkre oszszák fel.
4., Egy osztállyék Tanítványaikat egyszerre, s egy seregbe
állétva letzkéztessék még pedig nem mindenkor olly rendel a mint
állanak, henem a ’ figyelem ébresztése végeit némellykor a ’ rendet
meg-bonlva is.
5 , Az A. b. Céseknek és betűzőknek a ’ Táblán mutassák a ’
betűket, azoknak külömbségét, és azoknak öszve-rakását.
6., A’ mennyire lehet mindentanétványaikat mindenkor egyszer
s mind igyekezzenek foglalatoskodtatni, p. o. Mig a kissebbeket a
táblán betűzni tanétsák, .. az Öregebekkel Arithmetikai példákat
tsinálíassanak, mikor az Öregbeknek Orthographia tanéttása véget
diktálnak, a’ Kissebbekkel a diktálás közben elő jövő egyik másik
szót Syllabizáltassák.
7., Mindent a mit tanittanak jól meg-magyarázzanak, sokféle
kérdéseket tegyenek áltáljában értelmes embereket formálni igye
kezzenek.
8., Igyekezzenek minden a ’ hivatalhoz szükséges esméretekben
és tudományokban naponként elő menni, és többet tanulni s e’ végre
szép szerént költsön kért, szép szerént magok által vett hasznos
nevelési könyveket olvasni.
9., Minden hét végén repetáltassanak a nagyobbakkat ,s a ’
serényebbeket és jobb magok viseletüeket egy vagy más módon
különböztessék meg.
’
b., A’ Nevelésre és fenyíttékre nézve.
1., Ne ísak az értelmet, hanem a ’ szivet is kitelhetőképpen igye
kezzenek ■formálni s az erköltsi érzést minden alkalmatossággal
gyarapéttani ’s tökéletesétteni.
2., A’ tiszta erköltsön kévül külső tisztaságra csinosságra s
emberség tudásra is szoktassák tanétványaikat.
3., A’ Templomban mind hét köznapokon, mind Vasárnapokon
el-jártassák az iskolabéli Gyermekeket kivén nagy hidegben a gyön
gébbeket é s ruhátalannabbakat különösen Vasárnapokon az Isteni
tisztelet előtt egy vagy fél órával rendeljék fel őket az oskolába az

328

Evangéliomnak ki-kérdezése végett s onnét Seregben és párossan
késérjék őket a ’ Templomba.
4., Az Oskolából a természeti szükség tevése végett egyszerre
férfi és leánygyermekeket, ne ereszszenek ki.
5., A’ fenyétékben se igen kemények, se igen lágyak ne legye
nek. E végre mindeneknek előtte igyekezzenek a ’ Gyermekeket nem
annyira kénszeréttés mind serkengetés által a ’ jónak megszerzése s
rossznak megutálása által javíttatni, ’s a büntetést valamig tsak lehet
el-távoztatni. A’ Gyermekek hibáit leg-elsőben mindenkor szép
móddal orvosolják s tsak akkor nyúljanak keményebb eszközökhöz,
mikor a ’ szép mód nem használ. A’ fenyittékben is különbséget
tegyenek, máskép büntessék a Szilaj és makatsos, máskép a ’ félénket
és gyenge Szivüt, máskép az érzékent, és érzéketlent, máskép a jó
elméjűt, és a gyöngébb tehetségűt, máskép azt, a ’ ki veréshez szoktattatott, és azt aki erkölcsi módon neveltetett. A veréshez tsak a ’
nagyobb hibáknál folyamodjanak p. o. ha valamelly Gyermek lop,
rágalmaz, hamissan árulkodik, szántszándékkal engedetlenkedik
vagy a ’ reá bizonyétott vétket makatson tagadja, a ’ verés pedig ne indu
latosan s ne tüstént, hanem Szívre ható intés utánn vitettessék vég
hez, szánakozást bizonyittó ábrázattal, hadd lássa a ’ Gyermek, hogy
a Tanittó akaratja ellen büntet. Végre semmiféle büntetés se legyen
kegyetlen a ’ testet meg ne sértse. E’ végre az ortza tsapás. és a
fejre verés mindenkor tilalmas, hanem mikor a büntetés elmulhatatlanul szükséges, hátát kell a páltzával ütni, a padra való lehúzás
pedig csak a ’ büntetésnek leg nagyobb neme legyen, és tsak ritka
esetben találjon helyet.
6., Tanétványoknak soha semmi tsuf nevet ne adjanak.
7., Hogy nevelések annál foganatossabb légyen az oskolán
kívül is vigyázó szemekkel legyenek sőt azokat otthon is egyszer
másszor meg-látogassák Szüleiket is vigyázásra és jó nevelésre intsék.
8,
Az oskolából ki-maradózást elegendő ok nélkül meg-ne
engedjük.
B., A Templomban és halottnál való foglalatosságra nézve.
1., Az éneklésben és orgonálásban magokat naponként tökélletesittsék, ’s hogy az éneklés annál helyessebben mehessen, idősb
és tálentomosb tanétványaikat késztessék segédjekké. Ezen készéttés
végett a' szorgalmatossabb oskola mesterek Vasárnap Déllyest sem
restellik tanétványaikat öszve gyűjteni.
2., A Templomban oskolabéli Gyermekeiknek magokhoz közel
adattassanak helyet, hogy reéjok ott is vigyázhassanak.
3., A Templomban a Predikátziók velejét szorgalmatossan
jegyeztessék fel, hogy nagyobb tanétványaiktól azt annál jobban
ki kérdezgethessék.
4., Hallottas házhoz éneklés véget tsak oskola után mennyé
nek és est véli 10 óránál tovább virrasztóba ne maradjanak, ott
pedig magokat példássan viseljék.
5„ Hallott késéréshez, tsak idősebb és ruhássabb tanétványai
kat szóllítsák.
(Folytatása következik.)

329

Az evangélikus iskolák heti óraszáma.
Irta : S. B.

Az állami tanterv a maximális heti óraszámot 30-ban állapította
meg. Felekezeti iskolák egyházifőhatóságai heti 4 vallásórát kívánnak
az állami tantervben előírt 2 vallásóra helyett. Eddig úgy segítettünk
a túlterhelésen, hogy a kevésbbé fontos tárgyak heti óraszámából
lefaragtunk 2 órát s így 4 vallásóra beiktatása mellett is csak 30 lett
a maximális heti óraszám. Most a tanmenetek és órarendek elkészí
tésénél kitűnt, hogy a minisztérium kívánságára a világi tanügyi
hatóságok megkövetelik az állami tanterv reáltárgyainak heti 28-ban
megállapított óraszámát s a 4 vallásórát csak ezen kívül engedik fel
venni, ami heti 32 órát eredményez. Ez álláspontjához tanügyi ha
tóságunk mereven ragaszkodik. Ugyanakkor egyházi főhatóságunk is
követeli a 4 vallásórát. Amikor a minisztériumtól kérte főhatóságunk
a kérdés megoldását, onnan azt a tájékoztatást nyerte, hogy a 32
óra nem okoz túlterhelést a gyermeknek. Itt ugyanaz a tanügyi
kormányzat, amely 1926-ban a korábbi 32 heti órát egy tantervi
óraszámot módosító rendelettel a gyermek iránti kíméletből csökken
tette, most önmagának ellentmondva nem tartja túlterhelésnek azt a
32 órát, amit 10 évvel ezelőtt túlterhelésnek látott. Vájjon erősebb
lett azóta a gyermek ? Vagy a tanító ? Éppen annak a felekezeti
tanítónak kell itt is 2 plusz órát adni, aki — ha osztatlan iskolánál
működik — még télen heti 7 órát ad a továbbképzőben s végzi
e mellett a reárótt számtalan iskolánkívüli munkát ? Lehet ilyen
megterhelés mellett komoly előkészülést, vázlatkészítést, belmissziói
s társadalmi munkát kívánni a felekezeti tanítótól ? Nem 1 Felsőbb
hatóságainknak be kell ezt látniok és segíteniük kell.
Hivatkoznak az egységre az óraszámnál. Hét van így egység,
amikor a községi és állami tanító 30 órát, a felekezeti pedig 32 órát
ad ? Helytelen érv.
A megoldás az : állapítsa meg az egyetemes közgyűlés az ev.
iskolák egyházi tantervét, benne általános óratervét 4 vallásórával,
heli 30 maximális óraszámmal. Ez legyen irányadó !

Üdülőház — Gyógyház.
Irta : Gaál Sándor.

Boldog öröm töltötte el evangélikus tanítótestvéreinket, mikor
Révfülöpön egy lombdús fáktól körülvett épületre kiírták: „Ev. Taní
tók Üdülőháza“. Hogy is ne! Tíz hónapi idegölő munka után elernyedt idegek felfrissülést nyerhetnek a gyönyörű Balaton hűs hullá
maiban. Munkában megfáradt, csalódásokban megkeseredett arcokra
valami édes derű szállt, mikor egymásnak szinte gyermekes öröm
mel susogtuk: „a mi házunk !“
Valahogy azonban úgy vagyunk ezzel a „mi házunk“-kal, mint
az utcán éhes gyomorral, üres zsebbel, rongyokba burkolódzó ván-
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dor a dúsan megrakott élelmiszerkirakatok előtt. Szeretne bemenni,
elcsigázott testét a jobb falatokkal felüdíteni, de üres a zsebe, neki
kívül kell maradnia. A „mi házunk“-ban is mások benn vannak (ez
még jó), de mi kívül állunk, mert bármennyire szeretnénk, tudnánk
is gyönyörködni az északnyugati part vadregényes tájaiban, mesébe
illő gyönyörű villasoraiban, a Balatonon vitorlázó sajkákban: édes
álmodozásainkból felriaszt a jövő tanév kezdetének veszedelmes
közelgése, hogy honnan teremtjük elő a taníttatási költséget?! Hon
nan teremtjük elő mi nem állami terményfizetéses tanítók azt az
összeget, mellyel évről-évre károsodunk többi tanítótestvéreinkkel
szemben ?
Költségvetésünket újra átvizsgáljuk. Mit lehet belőle még törölni?
A szórakozásra már évek óta nincs benne előirányozva semmi. Fáj
dalmas szívvel elhatározzuk, hogy ez évben sem vehetünk meg
egyetlen szépirodalmi munkát sem Feleségünknek beígért új kabátja
helyett a régit kifordíttatjuk (ha már a világ is ki van fordítva !), a
húsárak emelkedésével elhatározzuk, hogy rátérünk az egészségesebb
s olcsóbb bicsérdista kosztra. Közben diplomával rendelkező gyer
mekeinkre vetődik tekintetünk s látnunk kell, mint keseregnek boldog
reményeiknek szertefoszlásán! Fájó sóhaj, egy alágördülő keserű
könnycsepp s összeszorított ajakkal tovább rójjuk az élet országútját
és a minket játszi kedvvel körülvevő gondtalan, boldog nebulóknak
befelé hulló könnyekkel bár, de mosolyogva hirdetjük a szebb, a
boldogabb jövendőt s elfelejtve szenvedést, megnemértést, lelkesülten
velük énekeljük : „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország“.
S a révfülöpi „mi házunk“-ban találhatsz minden társadalmi
osztályból talán, de bizonyos, hogy tanító csak elvétve akad. (Hely
telen megállapítás ! Vendégkönyvünk mást m utat! Szerk.) Melyikünk
nek jut nyaranta 80— 100 pengő üdülésre?! Pedig, de ránk férne!
És most tihozzátok szólok, édes tanítótestvéreim, akik 1914-ben
a haza hívó szavára itt hagytatok iskolát, családot, síró gyermeke
ket s a lövészárkokban, a Kárpátok fagyos sziklái között, Szibériá
nak dermesztő jégmezőm szereztetek olyan betegséget, mellyel meg
halni talán nem, de végigszenvedni lehet egy egész életet. S akik
talán nektek szállítottak papírbakancsokat, azok üdülnek talán jóléti
intézményekben, de ti még álmaitokban sem gondoltok erre, hanem
fájó sóhajok között vonjátok meg magatoktól, családjaitoktól a fil
léreket, hogy egyszer elvihessétek a ti megrokkant, reumás tagjaito
kat Hévízre, hogy egészségieket visszanyerve boldogan munkálkodhas
satok azért a földért, melyen élnünk, halnunk kell.
Hány száz tnnílőtestvérünk tekint vágyakozva Hévíz felé, hány
ezer taníiógyermek mond esdő imát a betegen dolgozó édesapának
egészségéért ?
Itt áll előttünk a nagy kérdés a maga leplezetlenségében : a
tanítóságnak üdülőházra vagy gyógyházra van-e inkább szüksége ?
Mások számára tartsunk-e fenn egy üdülőházat, avagy beteg tanító
testvéreinknek egy gyógyházat Hévizén ?
A z én lelkem érzi a ti válaszaitokat.
Tudom, vannak és lesznek aggályok. Engedjétek meg, hogy
aggódó testvéreimnek néhány adattal szolgálhassak.
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Már a harmadik éve vagyok Hévízen (megsúgom, nem üdülés
céljából) s látom, hogy minden testületnek van itt gyógyháza. Van
a postásoknak, csendőröknek, pénzügyőröknek, rendőröknek, r. k.
tanítóknak, iparosoknak stb. A fürdőhely tele van villákkal, ahol
lakást és élelmezést lehet kapni különböző árban. Egy napi lakás,
élelmezés 3 P-től feljebb. (Hévíz drágasága közismert. Ez árak csak
elő- és utószezonban lehetnek ily alacsonyak. Szerk.)
En felkerestem egy kollegámmal a csendőrség, pénzügyőrség
és iparosok gyógyházát s érdeklődtem az iránt, hogy mennyi öszszegből s hogyan tartják fenn az intézményt ?
Nem untatlak benneteket hosszú számadatok felsorolásával, de
az iparosok gyógyházának gondnokánál az előttünk felfektetett pénz
tári naplóban egy vendég a következő díjakat fizeti: N. N. iparos
10 napi beutalása : szállás 5 pengő, gyógydíj 4 P, orvosi vizsgálat
P50 P, 1 drb bejelentőlap 20 fill., 10 napi élelmezés 16'50 P, 8 fürdő
a III. oszt.-ban 4 P. Összesen fizet egy beutalt vendég 10 napra
31'20 pengőt. Az élelmezés jó s elég.
A többi általunk megtekintett gyógyházban az ellátási költség
több, de mindegyik sokkal olcsóbb, mintha a vendég privát helyen lakik.
A hévízszentandrási jegyzői hivatalban érdeklődtünk megfelelő
telek után is. 7—8 ezer pengőért még most lehetne egy 2500 D-ö/
nagyságú telket venni oly helyen, amelynek közelében a község
hidegvízfürdőt (strandot) is akar létesíteni, mely esetben a község
arra fog tovább kiépülni.
Építőmesternél nyert információnk szerint 45—50 személyre
20—25 helyiséggel kb. 40—50 ezer pengőnél többe semmiesetre sem
kerülne a gyógyház.
Sok értékes adatot gyűjtöttem, melyeket alkalomadtán szívesen
közlök veletek. (Ma ilyen összegek előteremtése a tanítóság áldozatkészségéből : csak álom. Szerk.)
Édes Tanítótestvéreim ! A kemenesaljai ev. egyházmegyei tanító
egyesület elhatározta, hogy szükségesnek tartja Hévízen egy ev.
tanítói gyógyház felállítását.
Rajtunk áll, hogy ezt megvalósítsuk.
Kevés tanítótestvérünk engedheti meg magának, hogy tisztán
üdülés céljából 10—20 napot tölthessen Révfülöpön, míg Hévizén
átlag mindig van 13—16 ev. tanító, akik a gyógyító erejű iszapfür
dőben 10— 14 napi kúra után boldog örömmel térnek vissza kis
családjukhoz.
Testvéreim! Engem nem a szórakozás utáni vágy, hanem
megrongált egészségem helyreállítása visz Hévízre. Te pedig fiatal
tanítótestvérem, aki ma duzzadsz az egészségtől, ifjú szíved tele
édes vággyal, reménységgel, gondolj arra, hogy drága hazánk szol
gálata téged is állíthat nehéz problémák elé, amelyek talán megtá
madják mostani viruló ifjúságodat s milyen jó lenne, ha tudnál egy
helyet, amely a tied, nem másoké, ahol tanítótestvérek szeretete vesz
körül, ahol visszanyered a legdrágább földi kincset: egészségedet,
munkakedvedet.
Testvérem ! Gondolkodj: Üdülőház — vagy Gyógyház ?
*
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Közöljük e cikket, bár mindenben nem fedi álláspontunkat. Egy
gyógyház felállítása nem a kemenesaljai kartársak ötlete, programmja
ez országos egyesületünknek is. Nem tartom azonban helyesnek a
gyógyházat az üdülőházzal szembeállítani. Mindegyik más célt szol
gál. Támogatom a gyógyházat. Ugyanakkor azonban nem enged
hetek népszerűtlenné tenni egy keserves küzdelmek, áldozatok, féltő
aggodalmak során át megszerzett és évről-évre szebb, áldásosabb
működést kifejtő jóléti intézményt. Amidőn e sorokat itt Révfülöpön
írom, megállapíthatom könyveinkből, hogy aug. 15-éig a házunkban
üdült 70 vendég közül 22 tanító, tehát a létszám 30°/o-a. Tavaly
csak 12% volt e szám. Hévizén szerezhetünk kisebbszerű intézményt
s erre minden erőmet felajánlom, de ugyanakkor ne szorítsuk hát
térbe már meglevő intézményünket. Szerk.

HIVATALOS RÉSZ
Tanítógyűlések.
Irta : S. B.

A nyári egyházmegyei tanítóegyesületi közgyűlések gazdag,
buzgó s nagyon sikeres egyesületi tevékenységről tettek tanúságot.
A budapesti tanítói kör májusban tartotta közgyűlését gazdag tárgy
sorozattal Síki Béla elnökletével. Gadányi János deáktéri igazgató
nak a gyűlésen elhangzott előadását lapunk mai számában közöljük.
A többi pestmegyei egyesületek június hó folyamán Bartal Béla
elnöklete alatt Monoron, Klenner Rezső vezetésével Kiskőrösön tar
tottak a község értelmiségének meleg érdeklődése s bekapcsolódása
mellett emlékezetes gyűléseket. Szenyán Pál itt elhangzott természet
rajz-tanítási előadását legközelebb közöljük. Kiemelkedő volt a kis
kőrösi iskolák énekkari szereplése Mikus János vezetésével.
A vasi középegyházmegyei egyesület Somogyi Béla elnöklésé
vel Sárváron gyűlésezett. A tananyag kinyomatásának s a tanmenet
elkészítésének kérdésével foglalkozva, meghallgatta Vörös Endre elő
adását a továbbképző iskolai tanmenetről, Békés Ferenc előadását
a IV. o. földrajztanításáról.
A soproni alsóegyházmegyei egyesület Nagy Kálmán elnökleté
vel Nagygeresden, a soproni felső Gráf Samu elnökletével Sopronban
gyűlésezett. Mindegyik elnök széleskörű, áttekintő jelentésben foglal
kozott minden időszerű ev. népoktatásügyi kérdéssel. Hantó Sándor
értékes gyermektanulmányi munkát olvasott fel. A soproni alsó egye
sület szükségesnek tartja szoros kapcsolat fenntartását a szomszé
dos egyházmegyei egyesületekkel.
A veszprémi egyesület Szende Ernő elnöklete alatt Veszprém
ben tartott közgyűlésén méltatta Nagy Sándor, volt mihályházi tanító
emlékét. Somogyi János beszámolójában ismertette az országos
egyesület működését s elismeréssel adózott az Evangélikus Népiskola
munkájáért.
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A békési egyesület Rohoska Géza elnökletével Tótkomlóson
tartott gyűlésén Rohoska elnöki jelentése után Chovanyecz Mihály
mintatanítást tartott, Szakács György pedig szabadelőadást: A lélek
tan helye az iskolában címen.
Más egyesületek, ha eddigi részletesebb értesülés hiányában
nem is említem meg névszerinti munkájukat, hasznos, széleskörű
tevékenységet fejtettek ki. Legyen ez egyesületi tevékenység áldásos
és gyümölcsöt termő.
Országos egyesületünk ezévi rendes közgyűlését október hó
közepén Révfülöpön tartja.

KÖNYVISMERTETÉS
Életművészet a házasságban.
Írta: dr. Pesthy Pál. Szebb Jövő könyvei 3—5 szám. Zalaegerszeg
(Jókai Mór-u. 21). Ára : 1 pengő 80 fillér. 140 oldal.
Igénytelen külső mellett rendkívül tartalmas, szépen megírt
munka jelent meg a fenti cím alatt. A házasfelek egymáshoz való
viszonyáról szól a könyv, amely értékes erkölcsi tanulmány és
egyúttal társadalompedagógiai tett. Mély érzés és nagy finomlelkűség
van ebben a könyvben és sokoldalú. A legkényesebb kérdést is
ízléssel és diszkréten tárgyalja. Józan, okos és igaz felfogás jellemzi
e művecskét és ha valaki elveit követi, feltétlenül harmonikus házas
életet fog élni. Minden helyzetben a helyes cselekvés módszerét
megtalálni s az élet minden körülményei közt a nemes jellem, a
nemes gondolkodás elveit követni, hogy pályánk egy „szép lélek“
életfolyása legyen, valóban művészet. Életművészet ez s aki erre
képes, életművész. Tudta az életét nemesen, kiegyensúlyozottan
leélni. Hogy ez mikép történjék a házasságban, erre akar e kis
könyv 17 fejezete nevelni.
Az 1. fejezet címe: Három erő cím alatt szól a szerelemről,
valamint a kiábrándulásról. A szerelem nem látja az árnyékokat,
a kiábrándulás nem a fényt.
A 2. fejezetben (Eszmény a házasságban) olvassuk, hogy a
legkonokabb nőgyülölő sem bírja nélkülözni az asszonykezek apró
lékos munkáját és mennyire gyámoltalan a nő, kinek nem jutott
osztályrészül, hogy férfivédelem támogassa. A férfi a nőben találja
meg az érzés gyengédségét, az erkölcsök szelídségét, az életet
megszépítő érzéket. Szükséges, hogy a házasságban a férfi és a nő
gondolkodásukat összhangolják, mert e hasonlóság nélkül nem fogják
egymást megérteni.
A 3. fejezet a nő és férfi közötti testi s lelki különbséget
fejtegeti. A nő már korán uralkodik magán, mikor a férfi még
fékezetlen. Szórakozásai tekintetében artitisztikusabb és figyelmesebb.
Kiemeli szerző a nő érzéki észrevételi fürgeségét; élénkebb a kép
zelete ; kevesebbet tépelődik, sok benne a gyermeki vonás. Ez a
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férfiben abban jelentkezik, hogy az otthiniasság keretében, a nő
simogató karjaiban érzi jól magát. A nő az otthon dísze, virága ; saját
énjéről megfeledkezve, fáradozik az otthon finomításán. A férfinél
nagyobb szerep jut az akaratnak, a szándékosságnak. Fontosak
a típuslélektani vizsgálatok is. Vannak hullámzó kedélyűek és
zárkózottak.
A további fejezetekben kifejti szerző, hogy évezredek óta ipar
kodik a nőt a férfi helyesen értékelni s ez más volt az ó-, közép- és
újkorban. A rejtett kegyetlenségek társadalmi rendszerében legtöbbet
szenved a nő. A mai férfi sem védi a nőt a családi életen belül,
érzését, testi, lelki jogait. A házasélet békéje nem tűr erőszakosságot.
A házasság elhivatottság ; harcmező, sokszor nehéz kereszt, áldozat,
olykor töviskoronás vérzés a hivatás betöltéséért. A hivatásszerű munka
megszépíti az embert. A nehéz munka azonban nem a nőnek való.
Ez az ő igazsága. Szól az emancipált nőről, kinél nem a lélekerőben, bátorságban mutatkozik a férfiasság. A férj kötelessége, hogy
lovagias legyen s méltóságán nem esik csorba, ha szükség esetén
kezére jár nejének az apró-cseprő gondokban is. A nő nem szolgál
hat két úrnak, de ha azért vállal kereső foglalkozást, hogy betevő
falatja legyen családjának, akkor szent. A nő osztozzék férje eszme
világában és iskolázottságot, Ízlést, kultúrát vigyen a házasságba s
legyen férje legjobb barátja, aki előtt teljesen kitárhatja magát.
A háztartási munka nem alsórendű tevékenység, ahogyan sokan
még hiszik. Hajlam és hozzáértés kell hozzá, mint bármely élet
pályához. A gyermek serdülő korában is az összeütközések elsimí
tása az anyára vár. Szeretni annyit tesz, mint kitartóan a más javát
akarni s azon munkálkodni. A házasélet válsága akkor kezdődik,
ha bármelyik fél azon tévedésben van, hogy a hódítás műve be
fejeződött az anyakönyvvezető elé jutással.
A 7. fejezet szól az őszinteséghiányról, titkolózásokról, félre
értésekről. A megszomorított házastárs mindig tragédia. Szól a fél
tékenységről. Ilyenkor megnyugtatáskép tárjuk elé túlzott színekkel a
velünk szemben aratott esztétikai és szekszuális sikereit. Erezze, hogy
bárkivel szemben, ő a legdrágább nekünk. Fonákságot, ügyetlenséget
ne tárjunk nyersen elé. Egy grammnyi szeretet többre becsülendő
egy mázsa igazságnál. Az asszonyt mindaddig dicsfény koszorúzza,
amíg a férj rendesebbet, pontosabbat nem Iát.
A 9. fejezet a kemény összecsapások elkerüléséről szól.
A 11. fejezet arról, hogy a házasságban az esztétikai igényeket
különös figyelemre kell méltatni.
A 12. fejezet szerint a múlt titka maradjon a múlt temetőjében.
A 13. fejezet tárgyalja a szerelem válságát. A szerelem is
marad. Változó csak a forma. Mikor fehérhajú aggastyánok kezüket
egymásba tartva gyerekes gügyögéssel visszaálmodják a tavaszt: ez
szerelem.
A 14. fejezet tárgya : jogok és kötelességek s magában foglalja
a házasság egészségtanát. Szól továbbá arról, hogy a férjnek köte
lessége alkalmat nyújtani arra, hogy a nő emberi értékei százszáza
lékban érvényesülhessenek, intellektuális képességeit fejleszthesse.
A további fejezetek szólnak a házasságra való előkészületről
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és a nőnevelésről, azután a felelősségérzésről, amely mindkettőre
hárul. Mnden leányt az önálló életre is kell előkészíttetni, gyakorlati
életpályára nevelni. Addig nem mehet továbbá a leány férjhez, amíg
nem ismeri a háztartás minden csínját, binját. Értelmi szempontból
pedig a férfi s nő egyenrangú. Melegen ajánljuk ezen emelkedett
lelkülettel írt szép munkát.
Tályai (Koller) István.

Szeptembertől júniusig.
— Tankönyvriport. —
írta : Kertai János.

Új könyvet kézbevenni, mindig öröm számomra. Asszonyok az
új ékszernek, gyermekek az új játéknak örülnek úgy, mint én az új
könyvnek. (Sajnos, nem sokszor szerezhetem meg magamnak ezt az
örömet) Így vagyok most a Kapi-Somogyi-féle Nagy Tankönyvvel is.
Nézem a beosztását, anyagrendezését. Több dolgot átvettek a szer
zők a régi tankönyv beosztásából, de sok új dologgal is találkozom.
Első látásra meglep a hetek feltüntetése. Helyesebben az, hogy az
anyag hetekre van beosztva, szinte feleslegessé teszi a tanmenet
készítését. Újszerű az egyháztörténeti és történelmi anyag elején a
célkitűzés. Miért tanulunk történelmet? Igen érthető, még a tanító
számára is a célkitűzésnek ez a módja, de még inkább az abban
foglalt magyarázat.
Az egyháztörténeti rész a régi könyvben található fejezeteken
kívül új fejezetekkel bővült. Összefoglalások ebben a könyvben is
vannak, igen helyesen. Ennek a résznek a nyelvezete szinte klaszszikus példája az elemi iskolai tankönyvek nyelvezetének. Rövid,
világos mondatok. Logikus felépítése az anyagnak. A tanulságok
kidomborítása és az élet számára való kihasználása mindenütt meg
található. Nemcsak a száraz tényeket mondja el, hanem lelki és
érzelmi momentumokra is figyelemmel van. Pl, Luther lelki vívó
dásaira. Egyik-másik fejezet hosszúra nyúlik (16), de ezt két hétre
veszi anyagul. Luther működésével kapcsolatosan közelebb kozza a
nagy reformátort a gyermekhez, mint a régi könyv. Az istentisztelet
ről szólva, helyesen fogalmazza meg annak központi jellegét a régi
könyv racionalista beállítottságával szemben, amikor azt m ondja:
„Az istentisztelet főrésze az Isten igéje.“ A régiben: .......az istentisztelet középpontjába helyezte az igehirdetést.“ Több helyen is
kiemeli, hogy Luther az emberiség jótevője, s ezt meg is indokolja.
Igen tanulságosak az egyház szeretetmunkásságáról, lelki munkájú'
ról és hódító munkájáról írott fejezetek.
A magyar történeti rész az egyháztörténeti részhez hasonlóan
igen szép. Új ebben a részben a királyok uralkodásának jelentősé
gét feltüntető összefoglaló bekezdés. De mindenütt kitűnik az embe
riség fejlődését előmozdító és gátló eseményekre való utalás is.
Ugyancsak belekapcsolódnak a hazai események közé a világtörté
neti események közül azok, amik a nemzet fejlődését befolyásolták.
Az alkotmánytani anyag is újdonságokkal lep meg. A kor
mányzói hatalom meghatározása, a királyság jogi helyzete igen
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szemléltetően állítják elénk a mai Magyarország állapotát. Az állami
közösség fontosságát és nélkülözhetetlen voltát tárja elénk egyik
fejezet. A kisebbségek jogairól szól egy másik A polgári jogok és
kötelességek tárgyalásánál a heti beosztás kissé aránytalan. Az adó
zás szükségéről igen meggyőzően ír. Ennek szerintem igen nagy
nevelő hatása van.
A helyesírás és a nyelvi magyarázatok végre szakítanak a
fogalmi meghatározásokkal és szinte vázlatot helyettesítve adják a
tanítandó anyagot. Az írásjelekről szóló fejezetben a feladat és a
magyarázó szöveg egy helyen összefolyik. Helyes, hogy az összes
használatban levő rövidítéseket felsorolja. Igen megkönnyítik a tanító
dolgát a csendes foglalkozásoknál felhasználható feladványok.
A mondat tárgyáról szólva, hiányzik annak megismertetése, hogy a
főnévi igenév is lehet tárgy a mondatban, pl. Enni ment.
A földrajzi ismeretek a gyakorlati célt kidomborítják. Magyarország lakóinak műveltsége, vallása című fejezetben helyesen mutat
rá az iskoláztatás fontosságára. Nagyon szépek a szövegek közt
található képek.
Természetrajz. Egészen újszerűén tárgyalja ezt a fejezetet,
amennyiben a puszta felsorolások helyett biológiai leírást ad és a
gyakorlati kihasználhatóságot tartja szem előtt. A gyümölcsfák ülte
tésénél nyomatékosabban kellene rámutatni a gyümölcstermesztés hasz
nára, ez áll a méhészettel kapcsolatban is. Miután a természetrajzi
rész memorizálásra fel nem használható, több helyen buzdítás nem
ártana. A helyes táplálkozásnál a sok húsfogyasztás káros hatására
hívja fel a figyelmet, ezzel a falusi ember egyoldalú étkezését
igyekszik bizonyára helyes mederbe terelni. Igen megleptek a ház
tartási részben az ételek elkészítésének módjáról szóló receptek. Ez
már 100%-os gyakorlati tanítás. Fel is kellene adni ilyeneket otthoni
elvégzésre és a vendégek meghívásával a feladat elvégzésének meg
tapasztalására. A melegágy elkészítésénél elmaradt annak a sokszor
előforduló hibának a megemlítése, hogy a túlmelegen tartott ágyban
a palánták magasabbra nőnek a kelleténél és nem lesz belőlük
fejes káposzta. Az egészségtani rész sok új ismeretanyaggal gyara
podott a múlthoz képest. Igen helyesen, mert a test helyes ápolása,
az egészség fenntartása ma előtérben áll, s nálunk vidéki viszony
latban még mindig mostohája a magyar népnek.
Első olvasásra ennyit figyelhettem meg az új tankönyv első évi,
A) részében. A második rész valószínűleg ugyanannyi értékkel lepi
meg az olvasót, mint az első. Az összes értékek majd csak tanítás
közben kerülnek napvilágra, de egyúttal a hiányok is, ha ugyan az
említetteken kívül egyáltalán beszélhetünk hiányokról. Elmondhatom
tehát nyugodt lelkiismerettel, hogy végre egy jó könyvet kap az
evangélikus tanítóság is, a gyermeksereg is kezébe, mely az előbbi
nek jó vezérfonal, az utóbbinak drága utravalója lesz az életben.
Kéri a Simon és Garab cég lapunk igentisztelt munkatársait,
hogy a kéziratra használt papírosnak csak az egyik oldalára és
olvashatóan szíveskedjenek írni.
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Iskolai értesítők.
Igazi lelki gyönyörűséggel forgatjuk nagyobb városi elemi isko
láink értesítőit. Budapest, Debrecen, Győr, Sopron iskoláinak mun
kásságáról számol be Gadányi János, Weltler János, Gráf Samu
(magyar és német nyelven) és Elefánty Sándor.
Mindenütt bensőséges nevelő-oktató tevékenység hű tükrét lát
juk. Az iskola építő munkája felöleli az ifjúsági mozgalmak minden
ágát. Látjuk a szociális gondozás munkáját, a testinevelés hathatós
eszközeit, a jótékonyság munkáját. Széleskörű pedagógiai és társadalmi
munkáról beszélnek a tanítótestületek tevékenységét ismertető részek.
A budapesti értesítő vezető helyen hozza Dex Ferenc ünnepi meg
emlékezését Luttenberger Ágostról, az iskola volt kiváló tanítójáról.
Ugyancsak a szokott értékes tartalommal adta közre Hamar
Gyula tanügyi főtanácsos a soproni tanítóképzőintézet 1935—36. évi
értesítőjét.

H IR
Pályadíjnyertes tanító. A Magyar Tár
saság Falukutató Intézete országos községmonográíiai pályázatán a 100 pengős
második díjat Kertai János kőszegi tanító,
lapunk munkatársa nyerte Kőszeg mo
nográfiájával.
A Búvár nagy teljesítménye. Olvasói
nak egyre növekvő táborét ebben a hó
napban különösen gazdag tartalmú füzet
tel lepte meg ez a magas célok felé
törekvő tudományos folyóirat. Alapító
szerkesztőjének, Lambrecht Kálmánnak
hagyatékából érdekes tudómé nyos cseve
gést közöl a júliusi szám tudós politiku
sokról és politikus tudósokról. Az ő hang
ját hallani : ma már egészen ritka, nagy
gyönyörűség. S a feledhetetlen alapító
szerkesztő cikke mellett felsorakozik a
Búvár munkatársainak nagyszerű gárdája:
egyetemi tanárok, mérnökök, természet
búvárok, statisztikus, könyvtáros és a

eK
maga nemében egyetlen Pluhár István, a
magyar rádió sportelőadója, aki a berlini
olimpiászról kitűnő cikket írt a Búvár
számára. A Franklin-Társulat úttörő ter
mészettudományi és technikai folyóiratá
nak új füzete világviszonylatban is jelen
tős teljesítménye a magyar tudományos
publicisztikának, amely elé méltán tekint
nagy várakozással a Búvár minden olva
sója, nemcsak hazánkban, hanem távoli
országokban is ahol magyarok élnek.
Udüiőházunkban aug. 14-ike óta vil
lanyvilágítás van. Nagy hiányt pótol a
villanyvilágítás bevezetése s új lendüle
tet ad az intézmény további fejlődésé
nek. Forgalmunk már augusztus 15-én
elérte az 1700 P-s szobadíjbevételt s így
felülmúlta multévi üzletmenetünket.
Tanítókonferenciai teológiai anyagot
tartalmazó rendkívüli számunk októberre
jelenik meg.

A z 1927. évi október hó 27.-én tartott egyetemes közgyűlés jkv.-nek
65. pontja az 5. bekezdésében kimondja : „az Országos Evang.
Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizottság előterjesz
tésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az Orsz. Evang.
Tanítóegyesület lapjának, az „Evangélikus Népiskoládnak egyegy példányára iskolánként (nem osztályonként) az összes elemi
iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“

338

KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető: H am ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Luttenberger Ágost.
Irta : Elefánty Sándor.

A Budapest-Deák-téri evangélikus népiskola idei értesítőjében
Dex Ferenc, kedves iskolatársam és barátom tollából Luttenberger
Ágost volt deáktéri ev. tanítóról közöl megemlékező beszédet, me
lyet f. évi március 28-án mondott el a Simonyi-emlékünnepen.
Mindig fölemelő, ha tanítók munkájáról, érdeméről emlékezik
meg a késői kor tanítványa vagy kartársa, méginkább, ha a tanítói
keretet túlnövő egyéniségre hintik az érdem babérjait.
Dex Ferenc megemlékezése is ilyen : magasztos, méltó és igaz.
Azonban a Luttenbergerről való megemlékezésből kimaradt a leg
fontosabb, a legjellemzőbb ; az, hogy ő gyarapította magyar evang.
énekeinket egyik legszebb, legfelségesebb énekkel. Bizonyosan erről
Dex Ferenc se tud ; ha tudott volna, elmondta volna beszédében.
Dex Ferenc azt mondja megemlékezésében : Luttenbergert meg
kapta minden vers, költemény, népköltés, ami muzsikált, ritmusba
fonódott, magyarul zengett, akár Pósa, Peres, Gárdonyi, Péterfy,
Molnár, Endrődi írta is a verset. Nemcsak Pósa Arany ábc-je 28
dalát (azt tanultam I. képzős koromban), a Kiss Áron-Pósa-PéterfyTihanyi szerkesztésében megjelent Verses:daloskönyv apró emberek
számára 56 dalát zenésíti meg Tihanyi Ágost néven, hanem Peres
Sándor Kisdedóvója is tele van szórva évtizedeken át Tihanyi
dalokkal. E dalokat évtizedek alatt gyűjtögettem össze, besoroztam
az odaillőket iskoláink tanmeneteibe tárgykörök és tantárgyak szerint,
mintegy 65—70-et, zongorakíséretet is írtam hozzá. Vallástani vezér
könyvem (Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket ? I. rész) 23. és 30.
lapján is van két Tihanyi-dal. Igaza van Dexnek : „Luttenberger
ahány dala, annyi illatos virágként hullott az aprónép ölébe, abból
a ragyogó ajándékcsokorból, melyet a költői lelkületű Luttenberger
szíve nedvével táplált. . . . akarva, nem akarva ritmusba, melódiába
lendült előtte a szöveg, mire a költemény végére ért, kész is volt a
dallam.“ (Értesítő 8. lap.) A Pósa-versek így vonultak be Tihanyi
furulya-szavával a gyermekek, a tanítók közé, a szívekbe, a lelkekbe.
Erődi Ernő 1905-ös elemi iskolai Énekeskönyve öt füzete is sok
dalát megörökítette, a fővárosi iskolák gyermekei abból tanultak egy
évtizedig dalolni. Milyen örökéletű ma is Endrődi Sándor kuruc
dala : Kinyílott az idő, Pósa : Magyarország a mi kedves, szép ha
zánk (Szent-Gély is megzenésítette), Peres : Fújjál, fújjál enyhe szellő !
G árdonyi: Bim-bam, szól a harang, bim-bam. Erődi Ernő Ezüst
hárfája női karok gyűjteményében is sok-sok dala muzsikál. Beszél
hetnénk a dalszerzéssel kapcsolatban Lőrinczy György visszaemlé
kezéseiről, a Pósa-asztalról. ahol Tihanyi is állandó asztaltárs, hol
megszületik a legtöbb dala (Új Idők 1910—14. évf.).
De amiért leginkább adom e pótlást, az, hogy Luttenberger
zenésítette meg a Térj magadhoz, drága Sión című énekünket, amit
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az 1912. évi egyetemes korálkönyv 230. száma „régi magyar éneké
nek jelez, nem eredeti ritmikus, hanem kiegyenlített formában. Az
ének 7. sora megváltoztatva van felvéve. (Eredeti: f, c, é, f, g, b,
as, g.) Eredeti ritmikus formája : minden sor 2. szótaga nyolcad, az
1, 3, 7, 8. sor utolsó két s a 2, 4, 5, 6. sor három utolsó hangja
félhangjegy.
Dr. Szabolcsi Bencével, a XV—XVI—XVII. századbeli magyar
ének és zene nagynevű kutatójával levelezésben áilván, mivel ma
gam is keresem a régi ev. énekek eltemetett dalait a debreceni kol
légiumi könyvtárban, ő hívta fel figyelmemet a „magyar gályarabok
éneké“-re. Azt olvashatjuk a Szabolcsi-Tóth AJadár 1931. évi Zenei
Lexikon II. kötete 51. lapján: „Luttenberger Ágost zenetanár és dal
szerző híressé lett kompozíciója a Magyar gályarabok éneke (ifj.
Jeszenszky Károly mezőberényi ev. lelkész szövegére (Térj magad
hoz, drága Sion“ stb.), melyet Jeszenszky adott ki Régi Hangok
című gyűjteményében 1890-ben; hosszabb ideig mint 17. századbeli
ének szerepelt a köztudatban."
E lexikoni megállapítás nincs benne énekes- (1911) és korálkönyvünkben (1912); ott „régi kuruc dal“-nak van jelezve.de nincs
jelezve sehol sem Jeszenszky szövegszerző mellett Luttenberger dal
lamszerző, mert csak 1917-ben tűnt ki Luttenberger neve. Az Etnographia 1917-es értesítőjében, a 266—277. lapon Harsányi István és
Gulyás József tollából „A kuruc dalok forrásai“ címen, azonfelül a
Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1885. évfolyamában Temérdek Károly és
Kulcsár Endre cikkei (77, 106, 223. lap) tiszta képet adnak az énekszöveg- és dallamszerzőségéről, a Cithara Sanctorium tót énekes
könyvről, amiből travesztálta át szabadon ifj. Jeszenszky Károly a
szöveget, Luttenberger Ágostról, aki a „Canthus Calholici 1792-es
énekgvüjtemény 315. lapján álló Eheu quid, homines sumus kez
detű, eredetileg latin ének dallamának motivumaiból alkotta meg a
magyar gályarabok énekét.“ (Jeszenszky levele Harsányihoz, Ethn.
272. lapjának utolsó két és 273. lapjának három első sora.)
Ez az ének Régi hangok címen 1890-ben Hornyánszky nyom
tatásában jelent meg. Luttenberger szerényen így jelezte : „Férfikarra
letette és orgonakísérettel ellátta Luttenberger Ágost.“ Be nem val
lotta a dallam szerzőségét.
Ez az oka aztán, hogy valamennyi átvevő énekeskönyv, korál
könyv csak Jeszenszky nevét tünteti fel s Luttenbergerét nem. Pedig
minden ev., ref., unit. énekeskönyvbe belekerült az ének. Legelőbb
Káldy Gyula Kuruc dalok c. 1892. és 1896. évi gyűjteményébe,
Fejes, Balthazár ref. énekeskönyveibe, a mi Dunántúli Énekesköny
vünkbe stb. A győri ev. egyház kiadta 1900-ban a Benedek-VinceCserhalmi István-Gróf Endre-Kirchner Elek szerkesztésében Ev. Éne
keskönyvét a tanulók számára ; abban ez van a gályarabok éne
kéről : „Művészi becsénél és megindítóan szép dallamánál fogva is
méltónak találtuk arra, hogy egyházi énekeink között helyet foglaljon.“
Természetesen a dallamszerzőség csak 1917-ben, Harsányi és
Gulyás cikkeinek minden kétséget eloszlató, felvilágosító, kutató
eredményei után tűnt ki, aminek nyoma nem is lehet meg még
egyik énekes- és korálkönyvünkben sem, sem a más felekezetűekében.
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Jogosan írhatjuk hát fel a „Térj magadhoz drága Sión“ fölé
Luttenberger Agos nevét, aki egész életében szerényen, a névtelen
ség vagy az írói álnév ismeretlenségében akart maradni.
Emeljük ki azért mi, magyar evangélikusok nevét onnét s he
lyezzük a köztudatba, zenei nagyjaink közé. Ezt az elismerést,
kitüntetést megérdemli. Tanító volt, szerény, alázatos, akit a jövendő
magasztal föl s teszi nevét örökéletűvé.
*

Hangjegymellékleteink.
Irta : H am ar Gyula.

Az Evangélikus Népiskola 1936. évi szeptemberi számának
Kántori Rovatához a következő hangjegymellékleteket csatoljuk :
1. „Ha a halál kínjai közt“. Szövegét Kempff János (meghalt
1625-ben) gothai lelkész írta. Dallamát Franck Melchior (1575—1639.)
koburgi karmester szerezte 1631-ben. A dallamot a) vegyeskari és
b) férfikari letétben közöljük.
2. Flemming Ferdinánd Frigyes (1778—1813.) berlini szemorvos
és egyetemi tanár Gyászdalát („Csillagokon túl“) a) vegyeskari, b)
férfikari és c) 4 szólamú egynemű kari letétben közöljük. Szövegét
Gyertyánffy István (1834—1930.) budapesti pedagógiumi igazgató for
dította németből.
3. „E testet nyugvó ágyába“. Szövegét a Dunántúli Énekeskönyv
558. számú szövegéből vettük át. Dallama az 1544. évi wittenbergi
énekeskönyvből ismeretes (Nun lasset uns den Leib begrabn“ —
„Jer, temessük el a testet“). A dallamot a) férfikari, b) egynemű
kari letétben közöljük.
4. Fischer Mihály Gotthárd, (1773—1829.) erfurti orgonás és
zenetanár szerzeményét („Búcsú a sírnál“) férfikari letétben közöljük.
5. Grieg Eduárd (1843—1907.) Gyászénekét férfikari letétben
közöljük. Grieg Edvard Hagerup az újabbkori norvég zenének leg
kiválóbb képviselője.
*

Megjegyzés. Az Evangélikus Népiskola 1936. július—augusztus
havi hangjegymellékletének A Miatyánk c. vegyeskari létété 19.
ütemében az alt é-je f-re, 31. ütemében a tenor é-je fisz-re, 32. üte
mében pedig a tenor 2-ik g-je d-ra, Siess keresztyén... c. férfikari
letét 40. ütemében a tenor c-b-hangjegye negyed helyett nyolcadra,
Tarts meg Urunk... c. egynemű kar létété 29. ütemében a 3. szólam
g-d-ja negyed helyett nyolcad hangjegyre javítandó. — Ezek a saj
nálatos hibák azért maradtak a művekben, mert a hangjegygrafikus,
az idő rövidsége miatt, nem a kiadóval, mint eddig, hanem egy
teljesen idegen egyénnel végeztette a nagy figyelmet igénylő kefe
levonat útjavítását.
Igen kérem az egyházmegyei elnök és pénztáros urakat,
legyenek szívesek a folyó évi tagdíjakat pénztárunkba minél
hamarább beküldeni, hogy egyesületünk többrendbéli kötelezett
ségének eleget tudjon tenni. Kartársi üdvözlettel: Kiszely János
országos pénztáros.
N y o m a to tt S im o n é s G a r a b k ö n y v n y o m d á j á b a n , C e g lé d e n .

Meghívó.
A B ékési Ág. Hitv. Ev. Egyházm egyei T an ítóegyesü let
1936. évi május hó 2.-án, szombaton délelőtt 10 órakor Tótkomlóson,
Adamkovics János igazgató-tanító tantermében

rendes évi tisztújító közgyűlést
tart, melyre az egyesület tagjait és a tanügy iránt érdeklődőket
tisztelettel meghívom.
Szarvas, 1936. április 16. „ .
,
-... .. , ...
^
Rohoska Géza, egyesületi elnök.
A közgyűlés előtt 9 órakor istentisztelet, utána a hősök szob
rának megkoszorúzása.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó; jelentések. 2. Jegyzőkönyvek felolvasása.
3. Gyakorlati tan ítás: a számnévi jelzőről. Előadó: Chovanyecz
Mihály, tótkomlósi tanító. 4. Háromszólamú énekkar: a) Ima a
.B űvös vadásziból, b) Szívből fakad. Vezeti: Chovanyecz Mihály.
5 . A tanító és a családvédelem c. értekezését felolvassa: Zima Pál,
szarvasi tanító. 6. A felolvasásról bírálatot m ond: Dankó János,
szarvasi tanító. 7. A lélektan helye az iskolában. Szabad előadás,
elm ondja: Szakács György, szarvasi tanító. 8. Pénztári jelentés.
9. Tisztújítás. 10. Indítványok. (Az ügyrend 10. sz. értelmében 24
órával előbb adandók be.) 11. A jövő évi közgyűlés helyének meg
állapítása. A közgyűlés bezárása.

Szerkesztői üzenetek.
Bánó Á., N em escsó. Lapzárta után érkezett, a jövő szám
ban jön.
W eitler János, Győr. Megkéstél vele, csak júniusban hoz
hatom. Közléseid megnyugtatók. A bizottsági elnök is tájékoztatott
már róla. Bizalommal nézhetünk az új nyári időszak elé.
Szalkay I. Károly, Szentgotthárd. Júniusi számunkban
közlöm. Részben azért, mert már korábban beosztott cikkek után
érkezett, részben azért, hogy e gondolatot állandóan ébren tartsam.
Szives türelmedet kérem.
H orusitzkyné Bartel H., B udapest. Köszönöm a küldött
anyagot, júniusban hozom.
Karsai István, Békéscsaba. Lapodat megkaptam. Grülök a
közölteknek. üdvözöllek.
Felelet a falu si szokások 3. pontjára. A kérdés értelme
nem az volt, amit a beküldött észrevétel megjelöl és tárgyal. így az
egész megjegyzés helytelen alapon indulván el, nem állja meg helyét,
ezért nem közölhetem Helyi jellegű véleménykülönbségeket nem
tehetek szélesebbkörű polémia tárgyává közérdeket szolgáló lapunk
ban. Válaszbélyeg ellenében a kéziratot visszaküldöm s bővebben
válaszolok.

A kiadó üzenetei.
K edves Kartársaim, Bonnya, Egyházasdengeleg, Farmos, Gaddcs, Gyúró, Hegyeshalom, Kétbodony, Mihályháza, Nemeslányfalu,
Pogány, Pusztavám, Rád, Tabdi, Tápiöszele, Tdpiószentmdrton. Másod
szor kérlek benneteket ezen az úton is, legyetek szívesek többszöri fel
szólításomra, kérésemre, a jó rendért, válaszolni.
R ozsondai Károly, Sopron. Kedves sorait nagyon köszö
nöm. Kérését szives készséggel teljesítettem. Díjtalanul küldök 25
darabot a májusi számokhoz csatoltan és majd a júniusihoz is
mellékelek ugyanennyit.
Nyilván Budapesten tévedtek a központ
ban, mert ugyanakkor valóban ment 20 P annak is. Az idén, ha
a jó Isten megsegít bennünket, ennél többet óhajtunk juttatni. Na
gyon megnyugtat, hogy lapunknál állandó fejlődést, haladást állapít
meg. Erre továbbra is teljes erőnkből törekszünk. Sok meleg üdvözlet!
Bánk. 1936 február 26.-án érkezett 10 pengő 1935 évre szólt.
Kérésedet teljesítem. Várok.
Torvaj. Hátraléktok nincs. 1936 március 21.-én küldött tíz
pengővel az előfizetés folyó év végéig rendeztetett.
Ö cs. A kivánt időig várok.
Z. P. lelk ész úrnak, Főt. Szives sorait nagyon köszönöm.
A támogatás jól esik az evang. tanítóságnak. Az említett időben is
nagyon jó lesz postára adni az összeget.
Kertai János, K őszeg. Nagyon köszönöm lapunk javára
juttatott adományodat. Sok ilyen gondolkodású tanítót állítson a
jó Isten lapunk védelmére, támogatására!
Varga János, K iskőrös. Kérésedet szives-örömest teljesítet
tem. Megkaptad Simon-Garab küldeményét? Vállalkozásodhoz sikert
kívánok.
N em esk ocs. Április 18.-án feladott tíz pengővel az előfizetés
1936. év végéig rendeztetett.
Királyfalvi G., B p est. Nagyon kérem szives válaszodat a
18—2l-re. Mi lesz ebből? — Légy szives Siki, Várkonyi és a deák
téri iskola igentisztelt igazgatójától és tantestületétől nevemben el
kérni a múlt évi, május havi hangjegymellékletet (Franck J. W.—
Sützel J. H .: ]övel Szentlélek, égi láng!). Vidékről kérik s szeret
ném óhajukal kielégíteni. Te is küldd el, kérlek, a hangjegymellékletet. Fáradságodért fogadd köszönetem.
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D. Kapi Béla jubileuma.
Húsz esztendő ! Emlékek raja szólaltatja meg előttem a múltat.
Látom a körmendi papiak íróasztalánál a hajnali óráktól késő estig
dolgozó ifjú lelkészt. A Harangszó, ifjú alkotásainak ez a kedves
gyermeke, már elindult útjára s a sajtó hatalmas összefogó erejével
új evangélikus közvéleményt teremtett. Valami elmélyítő, öntudatos
evangélikus vallási meggyőződés, derűs életszemlélet áradt szét az
új vallásos néplap hasábjairól s új közszellemet hirdetve belopódzott
az evangélikus nép leikébe. Mennyi lelkesedéssel indította el ezt a
nemes missziói munkát 1 Mint leánygyülekezete iskolájában működő
kezdő tanító mennyi ösztönzést, a kis körben is mennyi felelősségtudattól fűtött népnevelői indítást nyertem tőle 1 Hogy indítottuk el
közös elgondolással az akkor még a környéken ismeretlen nép
művelési, műkedvelő, belmissziói tevékenységet 1 Nem volt hivatalos
útmutatás, csak lelkesedés és munkakészség 1
Kapi Béla neve azonban mindezeken túl is országosan ismert
volt már működése első évtizedében. A nagy fővárosi lapok ünnepi
számainak magasröptű, filozófiai mélységű cikkeivel állandó mun
kása. A nagy ünnepi alkalmak, vallásos előadások messze kima
gasló előadója. Körmend helyi kulturális életében is kezdeményező:
irodalmi légkört teremtő s tudományos előadásokat szervező vezér
ember. Mit mondjak a szónokról ? Kell-e méltatni az országosan
ismert és hatásában, gondolatainak mélységében, magávalragadó
erejű okfejtésében s csodálatos szónoki lendületével utolérhetetlen
sikerű szónoki tehetségét ? Oly ritka találkozása ez a szónoki kész
ség a gondolat s a hatás mélységeinek, hogy szinte minden fordu
lata a szív újabb húrjait rezegteti meg s a lélek csodálatos mély
ségeibe száll alá. Rögtönzött beszédei, köztük a pécsi egyházkerületi
közgyűlés előtti vallásos esti beszéd emlékezetes, káprázatos tel
jesítménye, oltári imáinak felemelő magasztossága megint csak a
ritka isteni adomány megnyilvánulásai.
Ez a munkásság, ez a tudás és adottság a világháború kitöré
sével új területre irányult s a méreteiben hatalmas sugarú távlatokat
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ölelt fel. Mennyi vígasztalás hullott a küzdő katonák lelkére a harc
vonalba eljuttatott ünnepi prédikációs füzetekből ! Mennyi áldást
termett az otthonmaradottak részére tartott sok istentisztelet 1 A sok
támogató segítség, amikor a körmendi lelkészi iroda valóságos hadi
gondozó hivatali iroda volt, valláskülönbség nélkül odafordult ügyes
bajos emberek támogatására ! Ki tudná e gazdag élet minden lénye
gesebb munkáját így a múlt hatásaiból hiány nélkül jellemezni ? 1
így alakult ki nemcsak közvetlen közeli figyelőinek, hanem az
egész egyházkerület közvéleményének tudatában az a szinte egy
öntetű elgondolás, hogy a kerület főpásztora Gyurátz Ferenc öröké
ben Kapi Béla lesz. Hogy milyen mélyen, szilárdan megállapodott
volt ez az elgondolás, mutatja a választásnál beérkezett szavazatok
hatalmas, majdnem egyhangúságot jelentő aránya, amivel a püspöki
tiszt betöltése történt.
Az egyházkerület élete az ifjú, munkabíró püspök részére hatal
mas arányú munkának színhelyévé vált. Az új idők parancsolta
követelmények mind ott voltak a püspök munkaprogrammjában s
egymásután valósultak meg. Méltatni e hatalmas területre szerteágazó
főpásztori tiszt eredményeit: gyenge lenne toliam 1 Ami a paróchus
lelkész ifjú lelkében, mint csak a jövő színes álma élt, az sokkal
ragyogóbb alakban valósult meg s hozott áldást termő gyümölcsöt,
mint azt talán maga is remélni merte volna. Belmisszió, népoktatás
ügy, jóléti ügyek, szegénygondozás, igazi, a legnemesebb értelemben
vett lelkigondozás, középiskolai oktatásügy, lelkésznevelés, tanítókép
zés, szórványmisszió s a legkülönbözőbb segítő-gondozása az egy
házkerület minden intézményének s egyházi tisztviselői karának, a
sok magánember ügyének segítő támogatása valláskülönbség nélkül,
a prófétai apostoli tevékenységnek olyan területét ölelik fel, hogy
szédítő annak áttekintése. A csodálat érzése azt a kérdést veti fel
előttünk: miképpen tudja ezt emberi véges erő megvalósítani ? Em
beri erő egymagában : sehogysem. Mert hiszen Kapi Béla Istenben
élő emberi életet él. Otthona, csodálatosan harmonikus egyéni,
családi élete mind ezt mutatja. Ahogy a munkában, úgy a szeretet
cselekedeteiben előtte nincsen lehetetlen. Amit emberi véges erőnk
kel mi gyarló tisztesei az egyházi-iskolái szolgálatnak kivihetetlen
nek tartunk, az Kapi Bélának mindig sikerül: Isten erejével.
Ez a kép jelenik meg előttem csak mozaikokban, ha a húsz
esztendő távlatában nézem főpásztorunk életét. Van egy külön
vonása ennek a képsorozatnak, ami minket: evangélikus tanítókat
érint. Kapi Béla őszinte becsülése az evangélikus tanítói hivatást és
az evangélikus tanító személyét illetőleg 1 Nem akarom ezzel a ba
nális kifejezéssel jellemezni ezt az érzést: tanítóbarát. Püspökünk
nek öröklött jellemvonása az evangélikus tanító megbecsülése. Nem
jelenti ez azt, hogy minden tekintet nélkül minden evangélikus tanító
külön, magasabb értékelésben áll előtte. De jelenti a kötelességtelje
sítő tanító működésének magas értékelését, hivatásának mélységes
megbecsülését és magas piedesztálra emelését.
Országos Evangélikus Tanítóegyesületünk sokszor tisztelhette
Kapi Bélát tanácskozásain és ott történt megnyilatkozásai mindig
mély nyomokat hagytak a lelkekben. Evangélikus Népiskola c. folyó
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íratunk sokszor élvezte támogató segítségét s címlapján hirdeti nagy
nevű édesapja emlékét. Üdülőházunk fennállását s egyre áldásosabb
működését Kapi Bélának köszönheti, ki a tizenkettedik órában
ügyünk mellé állva valóra váltotta az alkotók álmát. E sok kapcso
lat homlokterében úgy áll ott Kapi Béla nemes főpásztori alakja,
mint aki előtt mi, az ország evangélikus tanítósága őszinte nagyra
becsüléssel hajtjuk meg az elismerés zászlaját. Életére, munkájának
további évtizedekben elérkező kimagasló állomásaira, családjára
Isten gazdag áldását kívánjuk s őt húsz esztendős püspöki műkö
désének köszöntésével imáinkba foglalva kisérjük jövendő útjára.

Vallástanítás gyermekfejlődéstani alapon.
Irta : Elefánty Sándor.

Akármerre nézzünk szét itthon vagy külföldön, a pedagógia
mezői mindenütt megújultak, korunk kívánja, követeli a fejlődés
szükség- és időszerűségét; életképessé akarja tenni az iskolát: életet
akar látni az iskolában. A régi irányzat még sok helyütt vívja har
cait, de közel az idő, amikor nem az anyag, nem a verbalisztikus
irányzat szab irányt a pedagógiának, hanem a gyermekhez igazodik
minden : anyag, tanító, iskola, módszer.
A mi 1925-ös állami tantervűnk csak részben szolgálja a gyer
meket, nem tudott elszakadni a régitől. De már ez is haladás.
Hol vagyunk mi az ev. vallástanítás reformjával ?
Aki figyelemmel kísérte a mi ev. vallástanításunk ügyét, sajná
latos visszafejlődést lát.
Megjelenik az 1904. és 1905-ös egyetemes közgyűlés határozata
alapján a vallástanítási terv.1 Utána Raffay Sándor módszertana.123
Azonban a lelkészi és tanítói közvélemény sokalta a tanítási anya
got, kérte a minimális tanterv kibocsátását, amit az egyetemes egy
ház méltányolt s 1910-ben kiadta „Az osztott és osztatlan elemi
iskola vallástanítási tervének minimumát“,'1 ennek alapján íródnak a
gyermek kezébe került vallástani könyvek. A pesti magyar egyház
pályázata alapján megjelentek a Geduly Lajos, Hasza József könyvei
(1908, 1909, 1910), Raffai Sándor: Útmutató a Jézushoz (1910), nem
is említve az átdolgozott Wangemann-Turcsányi, Bereczky-könyve
ket, a Rédei Károly és a Vértesi Zoltán könyvét, majd a Kemény
Lajosét (1924), a közkedveltségű Alexy Lajosét (1921) és az AlexyKiszely Bibliai történeteit, később Kiszely Vallástanát (1923). Emellett
sok egyéb kézikönyv látott napvilágot, amiket egyenként nem soro
lok elő.
1916-ban a tiszakerületi lelkészegyesület a vallástanítási reform
tárgyában javasolta kerületének, mivel vallástanításunk ügye a refor
málásra megérett, tegyen a kerület felterjesztést az egyházegyetem1 Dr. Masznyik Endre : A magyarországi ág. h. ev. kér. egyház vallástanítási
terve. 1904—5.
2 Az ev. népiskolai vallástanítás módszertana. 1906.
3 Tanterv és Utasítás az ev. népiskola részére. 1910.
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nek e nagyjelentőségű reform tárgyában azzal a kéréssel, hogy azt
tűzze mielőbb napirendre.
E javaslat nagyvonásokban így szól :
„írassanak az összes mindenfajta iskolai típusra kiterjedő s a
gyermekiélek fejlődése törvényeivel megegyezőbb, a gyermek életszükségleteit és igényeit, valamint egyházunk érdekeit is jobban
szem előtt tartó vallástani kézikönyvek.1
Többi kívánsága: „Mindenütt lelkész, vagy lelkészképesítésű
egyén végezze a hitoktatást. A jelenben dívó leckéztető-osztályozó
módszer helyett gyermek- és ifjúmissziószerű legyen a vallásoktatás ;
a vallástani órák díjazásának méltányosabb megállapítását kéri.“12
A tiszai kerület ezt a javaslatot elfogadva, felterjesztette az egyet,
közgyűléshez, ezt a közgyűlés kiadta a tanügyi és theológíai bizott
ságainak „részletes javaslat készítése végett“. A tanügyi bizottság
elnöke pedig felszólította a javaslattevő Paulik Jánost, hogy „bizo
nyos vezérfonalat nyújtson a további tárgyalásokhoz“.
Paulik János nézeteit és javaslatait előterjesztette az egyet, köz
gyűlésnek egy 23 oldalas munkában. Csak a főbb, szorosan tár
gyunkhoz tartozó javaslatait sorolom fel.
„Legfőbb irányítószervül egyházunkban szakemberekből álló
testület létesíttessék, ez legyen a hitoktatás irányítója.“
„Az összes iskolák hitoktatásügyi tanterve revízió alá vétessék,
a növendékek felfogóképességének, életszükségletének megfelelőbb
s a valláserkölcsi építés sikerét jobban biztosító módon állapíttas
sák meg.“3
„A hitoktatók kezébe vezérkönyv, a tanulók részére jó, pieciz,
minden sallangtól mentes könyv adandó. Minden típusú iskolának
külön-külön. Az egyet, egyház pályázat útján írassa meg a vezérés kézikönyveket.“1
„E könyvek megírásánál irányadó legyen a biblia, de tegyünk
különbséget a lényeges és lényegtelen között. Mi való a gyermeknek
s mi nem való, mi fölösleges ballaszt. A nevelésnél a bibliát csak
módjával kell adni a gyermek kezébe, mivel .nem mindenkire nézve
építő mindaz, ami benne áll.“5 Kain és Ábel, Ezsau és Jákob,
József, Saul öngyilkossága, Sámson bikaereje, Nabukodonozor őrülete
nem gyermek kezébe való. Ezeknek a történeteknek a tanulságait
csak erőlködve, hosszú, kerülő úton tudom kapcsolatba hozni a
gyermekkel.“ „Ezekben s más hasonló jellegű bibliai történetekben
rejlő erkölcsi tanulságokhoz könnyebb úton is eljuthatunk, miért
irtózunk ettől, mire való az a görcsös ragaszkodás a régi sablonok
hoz. Használjuk fel a lélek képzésére az u. n. profán irodalom
termékeit is. Egy szép vers a hálás fiúról jobban termékenyíti a
gyermeki lelket, mint akárhány bibliai történet.
A történelemnek, a köznapi életnek a tanulságai helyesen fel
dolgozva helyet foglalhatnak a valláserkölcsi nevelésben, építőbbek,
mint a mai világnézetből kiszorult vallásbabonák, vagy a testvéreinek
megbocsátó József tanulságaiért egy egész egyiptomi álmoskönyv
átevése, avagy a történetekből hosszú és fáradtságos indukcióval
1 A tiszai kér. jkv. 1916.
3 4 5 Paulik János : A hitoktatás reformja. 1917. Nyíregyháza.
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leszűrt tanulságok. Ez nem szentségtörés, nézzük nyitott szemmel az
életet és a gyermeki lélek életét.“1
Paulik elismeri ugyan az egyes vonzó ószövetségi történetek
jogosultságát, de elhibázott dolognak tartja először zsidó képzetekkel
és szellemmel telíteni a gyermek fejét, előbb zsidóvá, aztán keresz
tyénné nevelni gyermekeinket.
Azután a katasztrofális idők válságos évei ezt a korszerű és
életrevaló reformot is annyi sok tervvel „ad acta“ tették, a feledésbe
temették. S íme, itt van a javaslat, Vértesi Zoltán szerint (lásd lejjebb!),
a reform teljes reakciójaképpen.
1925-ben a dunántúli kerület mozdul meg, kéri az énekanyag
új megállapítását „a gyermek korának és hangterjedelmének figyelembe
vételével“.“
Majd a nyolc osztályú ev. elemi iskolai vallási tantervet írják
meg Krúg Lajosék, ami többé-kevésbbé az 1910-es tanterv kibővítése
új énekanyaggal.'1
Figyelemre méltó Gaudy Lajos módszertani műve.1234
1930ban utasítja az egyetemes egyház a tanügyi bizottságot,
hogy „a tanítás minden fokozatára és minden iskolafajtára egységes
elvek alapján vallástanítási tanterv- és utasítástervezetet készítsen“.5
Előbb még az 1928-as egyet, közgyűlés új énekanyagot ád,
amit az 1931. évi közgyűlés 90 énekre emel fel.6
1932ben a tanügyi bizottság jelenti az egyházegyetemnek, hogy
a vallástani terv végleges kidolgozása megtörtént. Javasolja, hogy „a
stiláris kidolgozással egy bizottság bízassák meg s ugyanezen bizottság
a 90 ének osztályok szerinti elosztását is végezze el.“7
1933ban a 90 énekanyagot 60-ra redukálják, azonban a „helyi
viszonyoknak megfelelően növelhető“."
1934ben új énekjavavaslatot terjeszt elő Hamar Gyula. 1935-ben
új vallástani tervezet készítésére utasítják a vallástanítási albizottságot.6
1931—
32-ben a „Fébé“ akar új tanítói szellemet vinni a hit
oktatásba, tanítói konferenciákat tart, melyek azonban nem foglal
koztak a módszerrel, csak a tanítói lelkek átdolgozásán munkálkodtak.
1931—32-ben e sorok írója és Tolnai Pál megírták az I.—II. és
a III.—IV. osztály vezérkönyvét, kár, hogy a kiadó a teljesen munkamódszer szerint íródott könyvekben olyan tanításokat is felvett, melyek
dogmatikus és üdvtörténeti felfogásukkal merev ellentétei az előbbi
eknek.1"
Dunántúl püspöke évek óta tanítói konferenciákon korszerűsíteni
igyekszik a vallástanító munkáját. Idáig a tanítóról, a vallásoktatás
feladatáról, tárgyi feltételeiről volt szó. A gyermekről még nem esett
szó (Sok szó esett róla ! Szerk.), talán a jövendő feladata lesz ez
érdekes téma a vallástanítók szemüvegén keresztül.
1 Ugyanott.
2 1925. egyet, közgyűlés jkve.
3 Ev. Népisk. 1927. I.
4 Gaudy Lajos : A bibliai történetek valláspedagógiai módszertana. 1928.
6 6 Egyet, közgy. jkvei. 1931—32.
7 8 o Egyet. k. gy. jkvi. 1933—35.
10 Hogyan tanúsítsuk a bibliai történetet az ev. népiskolában ? 1—II. kötet.
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Az idei lelkészegyesületi közgyűlésen a vallástanítási reformot
beszélték meg, ennek népiskolai részét Vértesi Zoltán állította össze
„a lelkészegyesületi elnök felkérésére, — bár kevés idő állott rendel
kezésére — mondja — bírálatra becsátom. Az anyag az egyházmegyei lelkészkonferencia tárgyát is képezi, itt alapvető szempontok
beállítása történt.1
A szakember, ha elolvassa ezt a tervezetet, csak bám ul: Hát
ilyen is lehetséges! Hogy az 1910-es tanterv anyaga csekély vál
toztatással alapul szolgáljon egy új tervezetnek! „Másrészt —
állapítja meg Vértesi Zoltán — hogy az 1910-es tanterv szerint
szerkesztett és jóváhagyott, sok kiadást ért elemi iskolai vallástanítási
szakkönyvek, amelyekből a mi lelkünk is táplálkozott. .. nagy szol
gálatot tettek.2 Elismerjük. De ez mind a múlté. Az 1910-es tanterv
vel együtt. „Időnkint szükségessé válik, hogy az anyagot a kor
követelményeinek, egyházunk érdekeinek megfelelően megrostáljuk.3
De azért Vértesi javaslatát nem rostálta meg. Azután foglalkozik az
ószövetségi történetek némelyikével, elismeri, hogy ezek a gyermek
fejlődési fokán meg nem érthetők, jogosult a kifogás — mondja —
azért mégis besorolja javaslatába. Érdeme, hogy az ószövetségi
történetek közül „a legnélkülözhetetlenebbeket“ veszi fel. /.—II. : A
világ teremtése, Ádám és Éva az Édenkertben, Az első bűn és bün
tetése. III.—IV. : Kain és Ábel; József; Dávid és Góliát (bár véle
ményem szerint egyik sem való a jelzett osztályokba). Az elemi
vallástanítás célját szóról-szóra az 1910-es utasításból veszi. Azt
mondja végül: „Az én feladatom az, hogy a tanítási módszer figyel
mén kívül hagyásával próbáljam leszögeszni tisztán csak a nem
középiskolai ev. vallástanítási anyagot.“4 Azután külön sorolja elő
az osztatlan és az osztott hat osztályú, majd az osztott nyolc osz
tályú ev. elemi népiskolai vallástani anyagát.
a) Osztatlan iskola. (A javaslatban a régiből bennehagyott
történeteket, az 1910-es tantervi tananyagot elősoroló sorszámával
jelzem osztályonként.) A z I.—II. osztály: Imádságok, erkölcsi versek,
egyházi énekek, a tízparancsolat szövege. Bibliai történetek: 1., 2.,
5., 6., 7., 9., 10, Az Úrtól tanult imádság, A szegény asszony fillérei,
Névadás, Tanítványok.
A III.—/V. osztály. A) ép: Imádságok, valláserkölcsi költemé
nyek, az apostoli hitvallás szövege és magyarázata, énekek. Bibliai
történetek, tekintettel a főünnepekre: Jézus születése, a Napkeleti
bölcsek, István vértanú, Névadás, Bemutatás, Simeon, Anna, 13—21.,
Emmausi tanítványok, 22., 23., Nikodémusz, Zakeus, Pál. B) év : Jób.
A kánai mennyegző, A tíz bélpoklos, A gazdag ifjú, A samária
asszony, Lázár, Az adópénz. Jézus sír hazája sorsán, továbbá : IV.
11., 12., 13., 14., 1=8., A farizeus és a publikánus, IV. 16., A talen
tumokról, IV. 17., 15., 18., A gazdag földmívesről.
V.—VI. osztály. Első é v : Imádságok, erkölcsi versek, Luther
imái, a Miatyánk magyarázata. A kegyelmi eszközök jelentősége :
biblia, annak felosztása, könyvei, kanonikus és apokrifus könyvek.
A bibliából az apostolok cselekedetei, leírása az első keresztyénekről.
1 2 Ev. Élet. 1936. VII. 27. száma 227-231. lap.
3 4 5 Ev. Élet. U. o.
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Egyháztörténet: V. 1., 2., A keresztyének üldöztetése, 3., Julián, Az
európai népek megtérése, A magyarok ősvallása, A keresztyénség
elterjedése a magyaroknál, 4., Mohamed, A keresztes háborúk, 5.,
6., A wormsi, speyeri, augsburgi gyűlések, Luther házassága, családi
élete, A harminc éves háború, Gusztáv Adolf, Zwingli, Kálvin. Egy
házi énekek és vallásos dalok. Második é v : Imádságok, vallás
erkölcsi költemények, a keresztség és úrvacsora magyarázata, a
különféle felekezetek és az őket elválasztó tanok. Bibliából a hegyi
beszéd magyarázata. A magyar evangélikus egyház története : Luther
és a reformáció, Első nyomok itthon, Magyar bibliafordítók, Dévay,
A reformáció ellenségei,, Bocskay, Bethlen, Rákóczi, Gályarabok,
VI. 9., Karaffa,. 10—12. Énekek, vallásos dalok.
b) Osztott iskola. I. osztályban : Ugyanaz az anyag, mint az
osztatlanban. II. osztályban az első osztályé kibővítve. II. 14., 15.,
13., I. 29., a szegény asszony fillérei. III. osztály : Imádságok, versek,
mint az osztatlannál. A tízparancsolat magyarázata. Ószövetségi tör
ténetek : Kain és Ábel, III. 1—3., József, 4., IV. 1—4., Dávid és Góliát,
A bírák és királyok, Dávid és Jonathán, III. .7—9., IV. 20., III. 12.,
IV. 19., Jézus megelégít ötezer embert. IV. 21. Énekek, dalok. IV. ősz.:
Ugyanaz, mint az osztatlan III.—IV. osztály második évi anyaga.
V. —VI. osztály, mint az osztatlan V. és VI. osztály anyaga.
c) A z osztott nyolc osztályú iskola. I.—II. osztályban, mint az
osztott I. és II. A III. osztály anyaga ugyanaz, kivéve, hogy ott a
„tízparancsolat“ alatt jelzett így változik meg : „az első ötparancsolat
Luther magyarázatával“.1 IV. osztály bibliai anyaga az osztott III.—IV.
második félévi anyaga. Kátéból a második ötparancsolat magyará
zata. V. osztály ugyanaz, mint az osztott V. A VI. osztályban, mint
az osztott V.—VI. osztály második éve. A VII. osztályban: Imád
ságok, valláserkölcsi versek, a szentségek jelentősége a keresztség
magyarázatával. A felekezeteket elválasztó tanok, szekták. Luther és
a reformáció, ..evangélikus hittan, hitvallásirataink, énekek. A Vili.
osztályban: Önálló imádság, bibliaolvasás, áhítatra való nevelés,
evangélikus írók, költők, az úrvacsora magyarázatostól, a reformáció
áttekintésben, Luther házassága, családi élete, halála. A magyar
evangélikus egyház alkotmánya, helyzete, hithősei, intézményei,
kül- és belmissziója. Erkölcstan. A bibliából szabadon választott és
tárgyalt anyag olvasása és tárgyalása. „Miután kevés idő állott ren
delkezésemre, az ismétlő (továbbképző), iparostanonc stb. iskolákra
vonatkozó vallástani anyagot röviden csak jelzem“.12 Tovább
képző, mint az elemi I—VI. osztály anyaga. A tanonciskola alsó
fokozatában az I—VI.. felső tagozatában a VII. és VIII. osztály anyaga.
Hogy mi szükség volt ezt az anyagot így „összeszerkeszteni“,
bírálatra bocsátani, talán mint javaslatot az egyet, tanügyi bizott
sághoz juttatni s valószínűleg tervül elfogadtatni az egyetemes egy
házzal, nem tudom.
Mert ezt még tervezetnek sem fogadhatom el. Ügy össze van
keverve a bibliai anyag, hogy semmi logikus terv belőle ki nem
hámozható. Az osztatlan harmadikban, ó- és újszövetségi történetek
1 U. o. 229. lap.
2 Ev. Élet 229. lap.
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az anyag, a IV.-ben csak újszövetségi. Jób tévedt csak oda az
ószövetségből. Az osztott 1. és 11. osztály anyaga egy és ugyanaz, átvéve
az osztatlan I—Il.-ból. Ugyanígy a harmadik negyedik osztályban.
Míg az osztatlan és osztott III—IV. két év alatt elvégzi a tíz
parancsolat és az apostoli hitvallás anyagát, addig az osztott nyolc
osztályú III. osztály csak az első öt parancsolat magyarázatát tanulja
meg, a IV. pedig a 6—10 parancsolat és az apostoli hitvallás ma
gyarázatát is. Semmi értelme nincs az ilyen felosztásnak. Az ének
anyagot nem mutatja be név- és számszerint, osztályonként sehol sem.
Fölösleges volt fölvenni az I—II. osztályban a világ teremtését,
Ádám és Éva édenkerti bűnbeesését, Noét a III. osztályban, József
testvéreinek egyiptomi útját, mikor az Utasítás azt mondja az első
kettőre: „Ez a kettő ezen a fokon nehéz a teremtés fogalma, a
második szimbolikus alakja miatt. Egyébként pedig a világ terem
téséről szóló történet, — a III. csoportban — úgy is magában fog
lalja az ember teremtését... József testvéreinek egyiptomi útja,
Józsefnek Jákobról való gondoskodása befejezésül, röviden a tény
állás összefoglalóan alkalmazható“. Továbbá : „A III—IV. osztály
anyagából elmaradhat Kain és Ábel, Ézsau és Jákob“.1
Amit a régi tanterv elkerült bölcsen : Kain és Ábel történetét,
azt a tervezet felvette a III—IV. osztályban. Nikodémust is, ezt a
nehéz párbeszédes történetet felveszi a IV. osztályba. Ha Nikodémus,
a tapasztalt tudós, írástudó nem értette meg az újjászületést, mi
módon érti meg a tíz éves gyermek ?
Azt mondja az Utasítás: A tanító szakaszok tanításában, a
képies történet egyszerű, általánosító alkalmazása útján nyerjük el
az általános értékű tanulságot“.' E parabolákat a régi tanterv csak
módjával, ízelítőül adta. Az I—Il.-ban egyet-egyet, a IV.-ben kilen
cet. A tervezet meg a IV. osztályra tizenhármat sorol fel. A tíz éves
gyermek nem gondolkodik képletesen, a képletes történetet még
okoskodással sem tudja általánosítani s önmagára alkalmazni. A
parabolák nem elemi iskolai osztályokba valók.
„Az iskolás kor előtt — mondja Kenyeres Elemér, — sőt még
később is meg kell elégednünk azzal, hogy az érzékekre hatunk,
mikor gyermekekhez beszélünk. Le kell mondanunk bonyolultabb
gondolatkapcsolatokról, ismeretlen erényfogalmakról, mert ezekhez
még nem elég fejlett a gyermek gondolkodása, sem nem gyűlt össze
megfelelő konkrét tapasztalati anyag a lelkében. A parabolák, hason
latok közül csak a legegyszerűbbet érti meg a gyermek, amiket
tapasztalatai és elképzelése alapján felfoghat“."
Ha e javaslatból terv lesz, átveszi a régi tantervet minden
értékével és hátrányával együtt. Általános célt soha sem tűz ki,
részlet célkitűzések sincsenek elhintve osztályonként. Nincsen meg
indokolva, miért veszik fel ezt a történetet, miért hagyja ki a másikat,
még kevésbbé, hogy miféle üdvtörténeti, vagy dogmatikai cél indo
kolja egy-egy történet osztálycseréjét.
Teljesen ismeretlen előttünk minden tantervi tárgyalás anyaga,123
1 Utasítás 76. lap.
2 Utasítás 72. lap.
3 A gyermeki fejlődő nyelve 226. lap.
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esetleges vitája ; nem értjük, miért ragaszkodnak annyira a huszon
hat év előtti tantervhez, amelyet túlhaladott az idő. Gaudy László
azt mondja említett művében : „A legújabb idők tantervei közül az
evangélikus egyház tanterve a dogmatikus álláspont és üdvtörténeti
rend merev megtartását mutatja s mert koncentrikus körök ideoló
giájában él, azért nem mondható teljesen sikerültnek“.1
Mennyivel más a hazai ref. népiskolák és továbbképzők vallás
tanítási terve és utasítása.
Az 1916. tanterv az I—II. osztályban „az üdvtörténeti szempont
helyébe a valláspedagógiai (lélektani) szempontot helyezi12 úgy, hogy
hogy az I—II. osztály a naiv szemlélet fokán, ahol hiányzik a történeti
levegő, a történeti egymásutánra nincsenek tekintettel. Naiv szemlél
tető képeket (történetek), vallásos meséket nyújtanak, amelyből a
gyermek könnyen, játsztva, bámuló elragadtatással fogja megismerni
az Istent és az ő világát. Egyedül a varázs lesz a vezető szempont
a mesék és történetek megválasztásában és feldolgozásában.3 Anyaga:
az I. osztályban : Pátriárkák; Mózes, Sámuel családi történetei,
Jézus születése, a bölcsek, a gyermek Jézus, Jézus a gyermekek
k ö zt; természeti és feltámadási csodák.
A II. osztályban : Teremtés, özönvíz, Rúth, Dániel, Dávid és
Góliát, Jonathán, Dávid nagylelkűsége, Absalom, Jézus a tengeren,
a bőrpoklos, Jairus, a samaritánus, Lázár és nővérei, Jézus és János,
Jézus siratja Jeruzsálemet. Mind a két osztályban Jézus szenvedése,
halála és feltámadása.
A III., IV., V. osztályban a történeti szempont az irányadó,
ahol a kronologikus sorrendben összefüggően taníttatja el az anyagot,
mégpedig a III. osztályban az ó- (a megváltás előtörténete), a IV,
osztályban az újszövetségi (a megváltás története) bibliai történeteket.
Ez a történeti szemlélés foka. „A gyermek a valóságok után érdek
lődik, az elbeszélt történetek valódiságát és összefüggését akarja
megérteni. A kijelentés külső történetének lehetőleg teljes össze
függését kell itt nyújtani. A vallásos építő hatás az egyes történetek
ben fog rejleni, nem a történeti összefüggésben. Nem kijelentés
történetet kell itt tanítanunk, hanem összefüggő teljes bibliai történetet,
mely az emlékezetben jól megalapozva, egész életére birtokában
lesz a gyermeknek".4 Megjegyzi még az Utasítás, hogy a történeti
szemléletek fogalmi megkötése, „valláserkölcsi igazságok és fogalmak,
esetleges üdvtörténeti vonatkozások kifejtése a történetek tanításával
egyidejűleg megkezdődik, széles mederben folytatódik“.0 Az össze
függő történeti oktatást tovább folytatja és befejezi az V. osztály
egyháztörténelemmel, életrajzi anyagban a hősök életpéldájának
felmutatásával, formai összekötő tag az Apostolok cselekedetei. Ez
a megváltás utótörténete. A keresztyén egyház története különös
tekintettel a magyar ref. egyházra és szervezeteire.
A VI. osztály a tani jellegű dogmatikus anyagot végzi el.
A n y a g a : Rendszeres keresztyén hit- és erkölcstan kapcsolatban
1 Gaudy 12. szám alatt idézett műve. 23. lap, 6. szakasz.
2 Az egyetemes konvent. 1928. IV. 19. határozatával kiadva.
3 Szele Miklós a népisk. kér. vallástanítás módszertana. 45,
4 5 Reí. Utasítás.
»
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bibliaismertetéssel, a bibliának olvastatásával. Rövid szimbolika,
egyházszertartástan. Meg is indokolja ezt a merész anyagot:
„A tizenkettedik életévben éppen csak megkezdődik az elmélkedő,
eszmélő, igazságokra törekvő kor, a gyermek kedélyélete, érzelem
világa is mélyül“.1 Mindent összevéve: Az 1—V. osztály anyaga
alkalomszerű, a VI. osztályé a rendszeres hit- és erkölcstan. Ebből
következik, hogy a káté anyagát: Apostoli hitvallás, a keresztség,
úrvacsora, a Mi Atyánk, a tíz parancsolat magyarázatostól a VI.
osztály doldozza fel a 12 éves korban.
Ehhez a történeti és dogmatikai anyaghoz kapcsolódnak az
egyházi énekek (lírai anyag), amelynek hármas célt kell megvalósí
tania : „pedagógiait (a vallásos élmény és tan nyomán keletkező
vallásos érzelmeknek művészi formában való realizálása), tárgyit
(gyermekeink képesek legyenek hitelveink szerint a gyülekezeti istentiszteletben az éneklés által résztvenni), esztétikait (a gyermek hang
jának és zenei hallásának fejlesztése, a szép éneklés kellékeinek
megismertetése)“.12
Az énekanyagra osztott iskolában 92 zsoltár és dicséret dalla
mát írja elő (12, 15, 18, 20, 15, 13), osztatlanban 64 dallamot (8, 8,
12, 12, 12, 12). A tanult dallamok szövegei tartalmilag kapcsolhatók
legyenek a vallási élményekhez, a felső osztályokban olyan szöveg
is bevezethető, ami dogmatikai és etikai hátterű, a stílus egyszerű
legyen, kifejezésbeli nehézségek ne legyenek. A dallam esztétikailag
szép, a fokozatos haladásban beilleszthető legyen hangterjedelem,
felépítés, modulálás tekintetében.
Az állami tanterv osztályonként heti egy énekóráját az állami
tanterv szerinti anyagra köti le. Az egyházi énektanításra még egy
heti külön énekórát rendel el, ami így is van a gyakorlatban. Tehát
minden osztály egyheti plusz órát tanul.
Hosszú utasítás szól azután az egyes osztályok külön-külön
tantervi célkitűzéséhez, bibliaolvasásához, kátétanuláshoz, imádkozás
hoz, de különösen az egyházi énektanításhoz, legyen az akár hallás,
akár hangjegy utáni, szól az éneklés higiénikus, tanulás alatti, egyéb
egészségügyi szempontjairól.
A ref. tantervi anyagra Gaudy azt m ondja: „A ref. konvent
terve a modernség bélyegét hordja magán s az újszerűség elveivel
akar hatni s nem gondol arra, hogy a bibliai történetek tanítása első
sorban a bibliai történetek megtanítását jelenti. Az a látszólagos
célja, hogy a gyermeki lélekhez alkalmazkodóan válogat össze taní
tásokat, sikerültnek nem mondható. '3
Gaudy bírálatába tévedés is került; nevezetesen : Téved, mert
„nem értelemképzés“ a bibliai történetek tanításának célja, még
kevésbbé a „megtanítása“ ; nem. Célja, idézem a mi Utasításunkat:
„A történeteket nem önmagukért, hanem a bennük szemlélt vallás
erkölcsi eszmék és igazság kedvéért tanítjuk s tanításunk célja idevágólag éppen az, hogy ezeket az igazságokat tanulságképpen ki
1 Szele idézett munkája. 47. lap.
2 Ref. Utasítás.
3 Gaudy hivatkozott munkája. 23. lap 6. szakasz.
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vonjuk, illetve a gyermekeket azok kivonására segítsük. Lám, nálunk
még mindig az emlékezetnek tanulunk, a tárgyi tudást célnak tekin
tik. Véleményem szerint a ref. konvent ismertetett tanterve nem
egységes, mert az I.—II. osztályban valláslélektani alapon tanítani,
a III.—V. osztályban kronologikus üdvtörténeti, a Vl.-ban dogmatikus
elveket kielégíteni és érvényesíteni, egységes nevelési eredménnyé
formálni nem lehet.
Érzik is ezt ref. testvéreink s most új vallási tankönyveket írat
nak, így akarják egységessé tenni a három szempont háromféleségét.
Ezenkívül Szendy István ref. tanító tervei szerint Fekete Lajos grafi
kussal elkészíttetve, 1936 őszén Debrecenben mutatták be a vallási
tanterv bibliatörténeti anyagát szemléltető képekben megrajzolva,
egy-egy történetet négy mozzanatban. Á képek 60x 90 cm nagyságúak.
A kritika kedvezően fogadta a képeket, a konvent dönt az enge
délyezés és kiadás tárgyában.
Annál szerencsésebb és módszeresen elrendezett a ref. konvent
énekanyaga, korszerű az énektanítási utasítása. Ilyen énektanítási
utasításunk nekünk evangélikusoknak sose volt. Mindamellett ének
tanítási nehézségeik nagyon nagyok: a korszerűtlen, régi stílusú
énekszövegek, a nehézmenetű, nem könnyen tanulható dallamok.
Azonban valamit tanulhatunk tőlük : az énekszöveg alkalmazkodjék
a vallástani anyaghoz, történeti élmények érzelmi kiélésében reali
zálódjanak. Mi ellenben az ú. n. törzsdallamokat törzsszöveggel tanít
tatjuk. Pedig nem a törzsszöveg a fontos elemi iskolai fokon, hanem
a törzsdallamnak az a szövege, ami az élményt leghűbben fejezi ki.
Főtanulság : Tantervűnket, ha elkészítjük vagy üdvtörténeti
dogmatikus elvek szerint, amilyen régi tantervűnk, az előbb ismerte
tett Vértesi javaslata minden maradiságával, tévedéseivel, hibáival,
következetlenségével, a dogmatikus elv erőltetésével már a hét-nyolc
éves korban, amely nem veszi figyelembe egy emberöltő tapasztala
tait, haladását, az erkölcsi világrend meg-megrendülését, régi ideálok
süllyedését, új ideálok születését, vagy valláspedagógiai alapon épít
jük fel tantervűnket, ahogyan a ref. konvent írja elő az I.—II.-ban,
vagy teljesen szakítunk e szempontokkal és elvekkel s tisztán
gyermektanulmányi alapon, a gyermek erkölcsi fejlődéséhez alkal
mazzuk vallástanításunkat, alárendelve a fejlődő gyermek kibonta
kozó erkölcsi habitusa érdekében minden üdvtörténeti, dogmatikus
szempontot a bibliai anyaggal együtt.
Ez a vélemény talán újnak hangzik nálunk ma, a lutheri évfor
dulók évadján, a Lutherben való megújulásban üdvösséget jogosan
váró egyházi közvélemény előtt. Mert el sem tudja képzelni közvé
leményünk, hogy más legyen a vallási tanterv, mint dogmatikus-üdvtörténeti elvű. Hangok hallatszanak arról is, hogy a káté-magyaráza
tot már a II. osztályban vezessük be. Hogy Luther imáit imádkozni
kell minden osztályban, hogy a tantervi reformmal kanyarodjunk
vissza a reformációi keresztyénséghez. — Vissza Lutherhez ! — Magam
is vallom, például a liturgiában, de a vallástanításban nem. Ott egye
dül a gyermek fejlődése az irányadó, semmi más.
(Folytatjuk.)1
1 Utasításunk. 64. lap 2. szakasz.
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A vallástanítás tárgyi feltételei.*!
— Javaslatok a vallástanítási terv revíziójához. —
Irta : Gráf Samu.

Vallásos nevelés és vallástanítás — bár e kettő összetartozik
és elválaszthatatlan — mégis csak két különféle dolog. Az elsőnek
inkább személyi, a másiknak főleg tárgyi feltételei vannak.
Aki vallásos embereket akar nevelni, annak elsősorban magá
nak is meggyőződéses hívő, vallásos embernek kell lenni, a tárgyi
feltételek itt másodrangú szerepet játszanak. Aki azonban vallást
akar tanítani, az kellő theologiai és pedagógiai tudás nélkül nem
lehet el. A tárgyi feltételek itt már nem játszhatnak másodrangú
szerepet, legalább olyan fontosak, mint a személyi feltételek. Az
ideális állapot az, ha a vallástanító hívő lélek, meggyőződéses híve
egyházának, emellett művelt ember és a theologiai és pedagógiai
tudományokban kellő jártassággal bir.
Ha a vallástanítás tárgyi feltételeiről beszélünk, röviden foglal
koznunk kell a vallástanítás céljával és feladataival. Azután rátér
hetünk a vallástanítás tervére (Tanterv, 1910.), valamint az egy
házunk által elfogadott és a népiskolában tanítandó anyag egész
komplexumára, sőt sok mindenre, ami a tantervűnkből hiányzik,
mint p. o. az egyház emberbaráti és szociális intézményeire, a val
lási és felekezeti momentumok kidomborítására a többi tantárgyak
keretében stb. Ide tartozik a család és iskola közti viszony ; a tan
könyv és szemléltető eszközök kérdése és végül az egyházközségek
ben uralkodó állapotok, melyek szintén fontos tárgyi feltételei lehet
nek a sikeres vallástanításnak stb.
A népiskolai vallástanítás anyagát megtaláljuk az egyetemes
egyház által 1910-ben kiadott Händel Vilmos-féle Tanterv- és utasí
tásban. Az anyag felsorolásától így eltekinthetek.
Én főleg arra kívánok rámutatni, hogy mennyiben felel meg ez
a tanterv a mai kor kívánalmainak; melyek az előnyei, melyek a
hiányai, gyengéi; továbbá, hogy mennyiben tud az iskola a tanterv
követelményeinek eleget tenni, melyek a tanítóság kívánalmai, eset
leges tantervreviziónál ? Ki akarok térni arra, hogy az egyes osztá
lyok részére az anyag helyesen van-e megállapítva, kiválasztva és
csoportosítva. Melyik részt kellene törölni és helyette milyen új anyag
volna felveendő ? Végül pedig rá akarok mutatni a sikeres vallás
tanításnak egynéhány oly tárgyi feltételére, melyek sem a tantervvel,
sem az anyagbeosztással nem állnak összefüggésben, hanem az
evang. családban, evang. iskolában és evang. hitközségekben ural
kodó állapotoktól függnek.
I. A vallástanítás célja és feladatai.
A sikeres vallástanításunk első feltétele a vallástanítás céljának
és feladatainak ismerete, mert a tanító csak ebben az esetben tudja
megtölteni a tantervet élő tartalommal, csak ebben az esetben tudja
*) A soproni körzeti tanítói konferencián 1936 május 27-én tartott előadás.
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az anyagot úgy kiválasztani és csoportosítani, hogy a tanításnak
eredménye legyen és áldás fakadjon nyomában úgy az egyesre,
mint a gyülekezetre, az egyházra és hazára egyaránt.
Hogy mi a vallástanítás célja és feladata, azt megtaláljuk az
egyetemes közgyűlés határozata alapján 1910-ben kiadott Tanterv és
Utasítás 60. oldalán. A Bancsó Antal által megfogalmazott, mindenre
kiterjedő és mégis tömör célkitűzés ma — csaknem 3 évtized múltán
— is megállja a helyét. Esetleges tantervrevizió esetén ezt csekély
módosítással csaknem szóról-szóra át lehet venni.
Azzal tisztában van minden tanító és vallástanár, hogy minden
vallástanításnak hiten kell alapulnia, a keresztyén vallástanításnak
természetszerűen a krisztusi hiten. Vallástanításunk tehát a Krisztus
ban való hitből induljon ki és hozzá vezessen vissza. Az evang.
tanító ezt a krisztusi hitet természetesen saját hitvallása szerint tanítja.
Ezt a célt szolgálják a népiskolában tantervűnk szerint a bibliai
történetek, a káté, az egyháztörténet, a bibliaolvasás, bibliaismertetés,
az imádságok és egyházi énekek.
II. Vallástanítási tervünk.
Az 1910-ben kiadott és most is érvényben levő vallási tanter
vűnk pontosan felsorolja, hogy mit és mennyit kell tanítani. A Tan
tervhez hozzáfűzött Utasítás pedig, mely már 1907-ben, tehát a Tan
terv előtt jelent meg, a tanítás menetéről és módjáról szól.
Az idők folyamán azonban úgy az anyagkiválasztásra és annak
csoportosítására, mint a módszeres eljárásra nézve más felfogás ala
kult ki. Ezen új felfogás szellemében íródtak az 1932-ben és 1935-ben
kiadott állami tantervek és utasítások.
Egyházunk vezető körei is elismerik a vallási tanterv revíziójá
nak szükségességét és értekezleteken és gyűléseken több ízben már
napirendre is tűzték, egyházi folyóirataink is állandóan foglalkoznak
e kérdéssel. Ennél tovább azonban még nem jutottunk, sőt, ha a
lapokban megjelent erre vonatkozó cikkeket olvassuk, megállapíthat
juk, hogy még a főbb irányelvek sem alakultak ki.
így tehát, mikor püspök urunk megtisztelő felkérése folytén a
vallástanítás tárgyi feltételeiről beszélek, a még érvényben levő tan
tervvel kell foglalkoznom. Vegyük tehát kritikai tárgyalás alá annak
egyes részeit.
1. Bibliai történetek.
Tantervűnk szerint a vallástanítás gerincét a népiskola alsó 4
osztályában a bibliai történetek képezik. Ennek helyességét úgy a
theologusok, mint a pedagógusok ma is elismerik.
Elhibázott dolog volna a vallástanítást vallási és erkölcsi igaz
ságok tanításával kezdeni. Ezeket az elvont igazságokat a fejletlen
gyermeki elme még nem tudja felfogni. A bibliai történetek ezeket
az elvont igazságokat szemléltetik és így a gyermekek által való el
sajátításukat lehetővé teszik. „A történeteket tehát nem önmagukért,
hanem a bennük szemléltető vallásos eszmék és igazságok kedvéért
tanítjuk. Ezekből az igazságokból épül fel egyházunknak a kátéban
foglalt tanrendszere.“ Nagyon helyesen mondja tehát az Utasítás,
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hogy a „bibliai történetek tanításával már a kátétanítás érdekeit is
szolgáljuk, mert gyűjtjük a rendszert alkotó egyes ismereteket.“
A bibltatörténetek tanításának elsőrangú nevelői értékét az
egyház korán felismerte és az egyház már az első évszázadokban
szükségesnek tartotta a szenttörténetek tanítását. A középkorban a
bibliai történetek azonban egészen háttérbe szorultak. Luther Márton
az ő rendkívül finom pedagógiai érzékével csakhamar méltó helyet
biztosított nekik újból a családban és az iskolában. 1529-ben, tehát
a Káté megjelenésének évében, „Passionale“ cím alatt kiadta az első
bibliatörténeti könyvecskét. Ebben a könyvecskében 49 bibliai kép
volt éspedig 11 ótestamentomi es 38 újtestamentomi, megfelelő szö
veggel. (Dr. Jánossy : Katechetika.) Luther halála után, az orthodoxia
korában, megint a dogmatikai anyag lépett előtérbe, míg a 17. század
vége felé a pietizmus hatása alatt újból a bibliatörténeti oktatásra
helyezték a fősúlyt és a vallástanítás központjába a biblia került és
azóta — a racionálizmus korától eltekintve — a mai napig az újra
méltó helyre került kátéval a bibliai történetek képezik vallástanítá
sunk alapját.
Nézzük most már, hogy tantervűnk mit kíván a népiskolától a
bibliai történetek tanítása terén. Osztott iskola. 1. oszt. : 4 ó- és 6
újszövatségi történet = 10, II. oszt.: 8 ó- és 8 újsz. t. = 16, III.
oszt. : 6 ó- és 18 újsz. t. = 24, IV. oszt.: 10 ó- és 11 újsz. t. 21,
összesen a 4 osztályban 71 történet. Osztatlan iskola. Lés II. oszt.:
6 ó- és 6 újsz. t. = 12, III. és IV. oszt.: 15 ó- és 15 újsz. t. = 30,
összesen a 4 osztályban 42 történet.
Igaz, hogy az osztott iskola II. osztályának 16 története között
8 olyan van, amelyek már az I. osztályban is előfordultak, tehát a
II. osztályban tulajdonképpen nem 16, hanem csak 8 újat kell taní
tani, persze az I. osztályban tanultakkal is még elég dolog van, de
túlterhelésről itt nem lehet szó.
A III. osztály bibliatörténeti anyaga azonban túlterjedelmes.
Egy tanévben van legfeljebb 34 tanítási hét. Ha most karácsony,
húsvét és a tanév befejezése előtt csak 2—2 hetet számítunk ismét
lésre, minden hétre csaknem 1 bibliai történet jut. Ha most még azt
vesszük, hogy kátét, imádságokat és egyházi énekeket is kell taní
tani, mindenki, aki tanítással foglalkozik vagy legalább ehhez ért,
be fogja látni, hogy mindezt a rendelkezésre álló időben lelkiismere
tesen elvégezni lehetetlenség. Nem sokkal jobb a helyzet a 4. osz
tályban, hol még Luther élettörténetét kell tanítani és az üdvtörténet
főbb mozzanatait összefoglalni. A tanítás menete ilyen körülmények
között a hajsza jellegét veszi fel, kapkodóvá és felületessé válik.
A tanító rendszerint örül, ha a történeteket beemléztetheti és így a
történeteket úgyszólván önmagukért tanítja. Arra azonban, hogy a
bennük szemlélhető vallásos, erkölcsi igazságokat tanulságképpen
levonná, nem ér rá. Pedig a III.—IV. osztályokban a valláserkölcsi
igazságokat nemcsak észrevétetni, hanem a gyermekek vallásos
élményévé kell tenni. Azért a vallástanításra is áll a régi pedagógiai
igazság : Inkább redukálni az anyagot, de ezt a keveset jól átvenni.
De hogyan segítsünk a bajon ? Más megoldás nincs, mint a
nehezen érthető és kevésbbé értékes bibi. történeteket egyszerűen
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kihagyni. Ez rendszerint a válasz. De mikor hozzáfognak a rostálás
hoz, nem tudnak megegyezni, mert a tantervbe felvett bibliai törté
netek mindegyikében többé-kevésbbé megvannak azok a kellékek,
melyeknél fogva a vallásos, erkölcsi nevelés szolgálatába lehet állí
tani. Sőt én magam tudnék még jóegynéhánv bibliai történetet, me
lyek felvételét a legközelebbi tantervreformnál szükségesnek tartanám.
Ilyenek a többi küzött: Az adópénz, a kánanéi asszony, a gazdag
ifjú, a szegény asszony fillérei. Ezek mind gyöngyei a bibliának és
a jelenkor legsúlyosabb szociális problémáira és a szeretetadományokból élő egyházunk nem egy súlyos kérdésére megadják a választ.
Emellett ezeknek tárgyalása úgy értelmi, mint érzelmi szempontból
nehézségekbe nem ütközik.
De hol kezdjük a rostálást, a törlést? A legtöbb kollega azon
nal kész a felelettel : az ószövetségi történeteken. Ez most a jelszó,
emellett tetszetős is, mert tényleg vannak ótestamentomi történetek,
melyeknek tanítása nemcsak nehéz, hanem kényes is, hiszen az ezek
ben foglaltak direkt ellenkeznek keresztyén világfelfogásunkkal és a
krisztusi tannal. De viszont az is tagadhatatlan, hogy az ószövetség
bővelkedik a nevelő hatású történetekben. Ezeknek a történeteknek
a személyeit Istenben vetett erős hitükkel minden emberi gyarlóságuk
és vétkeik ellenére példaképül lehet az ifjúság elé állítani. Ter
mészetesen csak azokat a vonatkozásokat kell kidomborítani, melyek
evang. keresztyén hitünkben gyökeredző erkölcsi felfogásunkkal
nem ellenkeznek és az üdvtörténetbe belekapcsolódnak. így aztán
a tanító már az ószövetségi történetekben Krisztust állítja a központba.
Ahol ez nem lehetséges, azokat a történeteket nyugodtan törölni
lehet a tantervből. A törlést úgy értem, hogy a szóról-szóra betaní
tandó történetek sorából kihagyjuk és vagy vázlatosan ismertetjük
vagy csak mint olvasmányt tárgyaljuk vagy a népiskolai anyagból
egészen töröljük.
Tantervűnk erre vonatkozólag azt mondja: „Mindenek előtt
általános szabályként megtartandó, hogy a keresztyénség vallási és
erkölcsi igazságainak fő- és tulajdonképeni kútforrása és kánonja az
újszövetség; azért, ha megrövidítésre, kihagyásra van szükség, úgy
ez elsősorban az ószövetségi történetek sorában eszközlendő és itt is
természetesen azokat a történeteket kell kiválogatnunk, melyek val
lásos erkölcsi tartalomban szegényebbek, vagy ez a tartalmuk nehe
zebben felfogható.“
így — hogy csak egynéhányat említsek — nyugodtan kihagy
ható Ézsau és Jákob, egynéhány József történet, Gedeon, Illés, sőt
még Absalom története is. Ezeket a felsőbb fokon olvastatni lehetne.
Ezek elhagyása után az ószövetségből még elég példa maradna,
hogy a tanulókkal megértessük a teremtést, bűnbeesést, törvényadá
son keresztül a megváltás nagy művét.
Hogy ez nem ellenkezik Luther felfogásával, arra példa az ő
„Passionálé“-ja, melyben, mint fentebb említettem, csak 11 kép van
az ószövetségből és 38 az újszövetségből.
Említettem már, hogy soknak tartom a bibliai történetek szá
mát különösen a III. és IV. oszt.-ban. Ezen — mint fent jeleztem —
úgy lehet segíteni, hogy egyik-másik történetet, főleg azokat, melyek
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a vallási fejlődés és ismeretek szempontjából nem okvetlen szüksé
gesek, csak röviden érintjük és csak a rövid tartalmút vesszük át
vagy az u. n. „rávezetés“ céljaira használjuk fel, mikor a feltétlenül
tanítandó értékes történetek előkészítésére, bevezetésére, sokszor össze
kapcsolására használjuk. A készítendő új tantervben már ilyen szem
pontból kellene a történeteket csoportosítani, a jelenlegi Utasítás is
utal erre, de csak általánosságban, bár egynéhány konkrét esetet is
találunk ott. (Folytatjuk.)

Az oslói vasárnapi iskolai világkonferencia.
Irta : Szollár Irén.

A Vasárnapi Iskolai Világszövetség 12. konferenciáját Norvégia
fővárosában, Oslóban tartotta július 6—12-ig.
Tekintsünk bele egy kicsit annak életébe.
A konferencia ünnepélyes megnyitása 6-án, hétfőn este fél 8
órakor volt. Azonban már a megkezdés előtt másfél órával nagy
csoportokban jönnek a résztvevők a Calmayer Hallba, a nagy belmissziói terembe, mely hatalmas, két erkélyes, köralakú terem. Az
ajtóknál a norvég rendezők csak a konferencia tagjait engedik be,
kiknek a konferencia jelvénye ki van tűzve. A jelvény : kék mezőben
fehér kereszt, felette arany glória, a kereszten a konferencia jeligéje :
„Krisztus a világ reménysége.“
Benn vagyunk a teremben. Nagyszerű fenyőillat fogad ben
nünket és szemünknek jólesik a fenyődíszítés üde zöldje. Az erkélyek
oszlopain különböző vasárnapi iskolák zászlói csüngenek. A fő
bejárattal szemben nagy dobogó van, ezen foglalnak helyet a meg
jelent nemzetek küldöttségeinek a vezetői. Ugyancsak itt, egy emelet
magasságban van az előadói emelvény is, mögötte az orgona.
Most járjunk körül a teremben. Halk zsongás hallatszik, min
denki beszélget még. Hallgassuk meg, milyen nyelven beszélnek ?
Itt egy csoport beszélget, ezek a svédek. Egy másik csoport, ők a
dánok, Odébb angolok beszélgetnek. Majd németek, hollandok,
lengyelek, franciák, csehek, románok, olaszok. Közben egy jóságos
öregember megy el mellettünk, ő a görög ortodox egyház képvise
lője, egy hasonló öregemberrel, ő meg a szíriai örmény egyházat
képviseli. Most meg leányok jönnek felénk festői nemzeti viseletben,
ezek az esztek és a lettek. Menjünk tovább ! Egyszerre valami idegen
kiejtésű magyar beszéd üti meg a fülemet. Körülnézek. Egy kedves,
szőke női arc mosolyog felém, tehát nekem szólnak. A finn testvérek
ültek itt. Megismert a magyar ruhámról s magyarul szólt hozzám. Azt
mondta: „Üdvözletét hoztam Finnországból.“ Milyen jól esett olyan
távol, annyi idegen közt egy idegen ajkáról a magyar szót 'hallani.
Örömmel üdvözöltem én is és hálásan szorítottam meg a kezét.
Rövid beszélgetés után tovább mentem. Egy maláji beszélget itt s
sötét bőréből kivillognak fehér fogai. Majd egy kínai szólít meg s
aziránt érdeklődik, hogy milyen nemzeti viselet van rajtam. Milyen
sokféle em ber! Micsoda tarkaság ! Fiatalok, öregek, nők és férfiak,
fehér és színesbőrűek jöttek ide nemcsak Európa majdnem minden
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országából, hanem Amerikából, Afrikából, Kínából, Japánból, Indiá
ból, Izlandról, Ausztráliából. Az ausztráliaiak 40 napig utaztak. A
kínai május 1-én indult útnak. 52 nemzet 2600 kiküldöttel képvisel
tette magát. Az amerikaiak 820-an jöttek. A norvégok 625-en, a
svédek 220-an voltak, a finn testvérnemzet 125 tagot küldött. Mi
magyarok 14-en voltunk. Ezek közül 10 református és 4-en voltunk
evangélikusok. Mi több, mint 2000 kilométert tettünk meg, de voltak,
akiket 23 ezer km-es út sem,tartott vissza attól, hogy eljöjjenek e világkonferenciára. 52 nemzet. És ezek mind azért jöttek, nem ismerve
semmi akadályt, mert megérezték azt, hogy csakugyan Krisztus a
világ reménysége. A nagy teremben mindenki elfoglalta már a helyét,
fél 8 van. Egyszer csak teljes csend lett, megérkezett a király. Körül
nézek. A nagy, ünnepélyes csenben érzem, hogy mindenkinek a
lelkén az érzelmek hatalmas skálája vonul végig. Bár a legtöbbnek
a lelke távoli hazában gyökerezik s beszédük értelmetlen számunkra
s lehet, hogy némelyek iránt a lelkünk gyűlöletnek is szállást adott,
most mégis érezzük, hogy kezünk az ő kezükbe kulcsolódik, mert
egy közös érdeklődés, egy közös szükség, egy közös szeretet kap
csolja ezt egybe, a Krisztus, ki e világ reménysége s a gyermek,
akinek a leikébe akarjuk ezt mindnyájan beplántálni.
A király, VII. Hakon nem fényes királyi pompába öltözve s
nagy kísérettel érkezett. Egyszerű fekete polgári ruha volt rajta s csak
a titkára kísérte. S mikor helyetfoglaltak a padsorok között szá
mukra elkészített karosszékben, a cilinderét a király épúgy, mint a
titkára, maga mellé, felfordítva a szőnyegre tette le. Micsoda egy
szerűség ! De sok nagyzoló magyar tanulhatna tőle 1
Most megszólal az orgona s ezrek ajkáról száll az ének mind
diadalmasabban felfelé : „Dicsérje Jézust a világ.“ Kezemben a kon
ferencia énekeskönyve, norvég és angol szöveggel, de az én énekem
magyarul vegyül bele e nagy sokaság énekébe. Ima után a kultuszminiszter üdvözli a királyt, ki a konferencia védnökségét elfogadta.
Azután az öreg, jóságos arcú Lunde norvég érsek beszél. Azt mondja,
hogy a mi gyermekeinknek el kell fogadniok, hogy Krisztus a világ
reménysége. 0 a legnagyobb szeretet. Ezért Krisztus nem mérges
gázzal akar felfegyverezni bennünket, hanem szeretettel. A mi remény
ségünk Krisztus, Krisztus reménysége pedig a gyermek. Majd a Vas.
Isk. Világszövetség elnöke, egy gváros beszélt a világ betegségeiről
s ennek egyedüli orvosságáról, a Krisztusról. Lunde érsek zárószavai,
ima és énekkel végétért a konferencia első napja.
A konferencia további során az előadások egész sora hangzott
el arról, hogy hogyan ismertessük meg a gyermekekkel Krisztust és
az ő evangéliumát. Hogyan vezessük őhozzá, aki a gyermek életé
nek is egyedüli alapja és reménysége lehet.
Szóltak a tanító egyéniségéről is. Az egyik előadó azt mondta,
hogy a vas. isk -i tanító nem mehet a gyermekek közé úgy, hogy
fölényesen elszórjon néhány marék búzát, neki előbb Istentől kell
kérni munkájára az áldást. ,.S ma nem szép beszédekre van szük
ség, mert ilyeneket már eleget hallott a világ, hanem itt az ideje,
hogy az Istenben megszentelődött életek bizonyságtevése kezdődjék
el. A nagy japán keresztyén, dr. Kagawa azt mondta : „Ma nem

358

anyira világító, mint melegítő emberekre van szükség.“ „S recseghet,
ropoghat e világ, mi a keresztyénség áldott ragályával beoltva vall
juk, hogy Krisztusé a győzelem.“
Az egyes országok beszámolói élénk bizonyságai voltak Kagawa
e mondásának. Ha vannak is itt-ott nehézségek, a vasárnapi iskolai
munka azért mindjobban terjed s egyre mélyül. Pl. Ausztráliában
7 éves a vas. isk. s már 560.000 gyermek jár oda, hol a Krisztussal
való közösségben életet találhatnak. A sok-sok ország beszámolói
közül természetesen a mienk sem hiányzott. A magyar vas. iskoláról
a küldöttség vezetője, id. Victor János beszélt s elmondta, hogy
hazánkban a háború előtt 448 vas. iskola volt, ma 1756 vasárnapi
iskolában 70.444 gyermek ül a Megváltó lábaihoz s hallgatja őt, ki
elvezeti őket a megtartás útjára. Azt mondta, nemcsak e világnak,
de nekünk, szegény magyaroknak is Krisztus a reménységünk. Mikor
beszélni kezdett, mindnyájan kivonultunk a középre, az előadói
emelvény elé. Hárman magyar ruhában voltunk s bemutatott ben
nünket a hallgatóknak. Néma tüntetése volt ez a magyar fájdalomnak.
A résztvevők szeméből az érdeklődés, az együttérzés s a szeretet
sugárzott felénk. A beszédje végén szimpátiát s imádságot kért a
hallgatóktól számunkra. Nagy áldás volt e konferencia s nagy áldás
a vasárnapi iskolai munka is.
Az első vasárnapi iskolát 1780-ban tartotta egy angol nyomdász.
Ő ültette el a vasárnapi iskola kicsiny mustármagját, mely azóta a
jó Isten segítségével és kegyelmével hatalmas fává növekedett. S ez
áldott fa rügyei nemcsak Angolországnak hajtanak, hanem ott találjuk
rajta sok-sok ország vasárnapi iskoláinak a hajtásait is. Az egyik
már erős, izmos ággá növekedett, a másiknak csak nemrég pattant
ki a sokat Ígérő, erőtől duzzadó rügyecskéje. Az egyik tele van már
gyönyörű virágokkal, a másikon még csak néhányat találunk. De
mindegyik nőni, fejlődni, erősödni akar. Ne hagyjuk, hogy a magyar
vasárnapi iskola ága csak tengődjék valahogyan, hanem adjunk
neki táplálékot, amennyi csak tőlünk telik, hogy ez az ág is hatal
mas, életerős ággá növekedhessék. Hiszen a vasárnapi iskolával a
jövőt akarjuk munkálni s a jövő : a gyermek.
Bárcsak minél többen megértenék Jézus ezen szavait: „Az
aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek ezért az aratásnak
Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.“

Hogyan tanítsuk a természeti és gazdasági
ismereteket ?
(A Pesti-Középegyházmegye Monoron tartott tanítóegyesületi közgyűlésén előadta:
Szenyán Pál.)

Hogy ezen csoportba tartozó egyes tantárgyak tanítása ered
ményes legyen, tudnom kell elsősorban, hogy mit és mennyit tanítsak.
Semmi esetre sem fogom a tantervben felsorolt valamennyi egységet
tanítani (a saját) iskolámban, mert a tantervi anyag az ország vala
mennyi iskolájára egy temlegesen van előírva és a tanítandó anyag
maximumát jelöli meg. Természetesen tankönyveink is a maximális
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anyagot tartalmazzák. így tehát helytelen volna minden tételt olyan
terjedelemben tanítani, mint ahogy azzal tankönyvünk foglalkozik.
Az új tanterv megkívánja, hogy ezen maximális anyagból a tanító
maga szemelje ki a saját iskolája számára szükséges anyagot. A mi
kis egyházmegyénk valamennyi községe, városa mezőgazdasági
jellegű, tehát a kiszemelt anyag is egyforma lesz. Az egyes tanítási
egységeket* azonban már nem taníthatjuk minden községben egyforma
részletességgel. Maglódon semmi esetre sem fogok oly részletességgel
tanítani a gyümölcsfaiskoláról, mint Cegléden, ahol a gyümölcsfa
iskolai munkák a gyermek közvetlen szemléleti körébe esnek, de
megragadok minden alkalmat, hogy megtanítsam gyermekeimet a
kiültetett gyümölcsfák okszerű ápolására, gondozására.
Pestkörnyék lakossága a földmívelés jövedelmezőbb ágával,
a konyhakertészettel foglalkozik. Itt tehát részletesebben foglalkozom
a paradicsom, paprika, káposzta termesztésével, mint Tápiószelén,
ahol ezekből a növényekből csak a házi szükséglet számára ter
mesztenek.
De nem foglalkozhatom egy egész órán át egyházmegyénk
egyik iskolájában sem a struccal, vagy a cetekkel sem, mert a
gyermek közvetlen szemléleti körétől nagyon távol esnek és semmi
féle vonatkozásban azzal nincsenek és így ezek tudása a gyakorlati
életben semmiféle segítségére nem lehetnek az embernek, később
vagy egyáltalán, vagy igen hamis ismereteik lesznek róluk a gyer
mekeknek. Tanításom első esztendeiben a tevéről, struccról, az
emberevő cápáról megtanultattam gyermekeimmel mindazt szórólszóra, amit tankönyvük közöl. — Megjegyzem, hogy nagyon jól tud
tam, hogy nem cselekszem helyesen, bizonyos oknál fogva azonban
mégis megtettem. S az eredmény, hogy két év múlva, mint tovább
képző gyermekek semmi egyebet nem tudtak az előbb említett
állatokról, mint azt, melyet én mint hibás ismeretet akartam kiküszö
bölni. Pl. A struccról, hogy homokba dugja fejét, ha üldözik. Az
emberevő cápáról pedig azt, hogy fiumei emberekkel él. íme három
heti fáradság eredménye két év múlva. Csupa hamis, értéktelen ismeret.
Megkívánja az új tanterv azt is, hogy ha akad gyermekeink
számára értékes jelenség a falunkban, úgy iktassuk azt tanítási
anyagunk közé. Tápiószelei gazdák egy részének, — kik puszta
kényelemszeretetből semmit, de semmit sem tanulnak az okszerű
földmívelésből s vetésforgójuk míg ma is ép olyan, mint 100 eszten
dővel ezelőtt, — 5—6 holdas búzatáblákat kellett kiszántaniok a
tavasszal, mert a helytelen vetésforgó következtében évről-évre
elszaporodó gabonafutrinka teljesen letarolta vetésüket. Iskolánkban
tehát a jövő tanévtől kezdődőleg feltétlenül foglalkoznunk kell a
gabonafutrinkával és irtásának módjával.
Milyen legyen most már a természeti és gazdasági ismeretek
csoportjába tartozó egyes tantárgyak tanítási módja ?
Az új tanterv azt kívánja, hogy a természetrajzi és gazdasági
ismereteket ne könyvből, hanem lehetőleg a természetben tanítsuk.
Legyen tehát minden tanításom alapja a természet szemlélése. Ho
gyan tehetünk ezen kívánságnak eleget? — Vagy összegyűjtjük a
tanítási egységhez szükséges szemléltető anyagot és a tanteremben
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bemutatjuk, vagy kint a maga környezetében szemléltetjük. Ez utóbbi
az értékesebb. A legértékesebb megfigyeléseket a kirándulásokon
szerezhetjük, de csak abban az esetben, ha a megfigyelési szempon
tokat, illetőleg az elvégzendő gazdasági munkát otthon előre kitűztük
magunknak, nehogy cél nélkül kóboroljunk. Vezessük ki gyermeke
inket gyakran a határba és szemléljünk, kutassunk még akkor is,
ha mindjárt időlopással vádolnak bennünket, — ami igert valószínű,
— lelkiismeretünket megnyugtatja az a tudat, hogy nem céltalan
bolyongást, hanem rendkívül értékes munkát végeztünk.
Ha meglátogatjuk községünk határát, megismerjük azt a maga
valóságában s bizonyára jó gazdákat nevelünk Jánosokból és Pisták
ból, mert nemcsak a határunkban termesztett növényekkel ismerked
nek meg, de megismerkednek a több és jobb termelés módjával.
Hiába tanítjuk mi a földmíves ember gyermekét könyvből a jobb
termelés módjára, beszélhetünk neki éven át arról, hogy a föld jobb
megművelésével, a jó vetésforgóval megkétszerezheti termését. Hiába
kerülnek gazdáink kezébe a kitűnő propaganda füzetecskék ezrei,
a mi gazdáink, — egy elenyészően csekély számot kivéve, — ugyan
úgy gazdálkodnak, mint apjuk, öregapjuk Igen valószínű azonban,
hogy ha annak az embernek a fiát, ki 5 q terméssel nagyon meg van
elégedve, — kivezetjük egy mintaszerűen kezelt földre s ott közvetlen
szemlélet alapján győződne meg arról, hogy hasonló, talán még
rosszabb talajban 12 q búza terem holdankint, bizony nem vallaná
édesapja kényelmes, ósdi felfogását.
Akivel megismertetjük, az meg is fogja szeretni szülőföldjét,
mert megtanítottuk látni, aki különben csak nézni tudott volna. Meg
láttatjuk vele szülőföldje szépségét, mint velünk Petőfi, ki előtt bizony
az Alföldet senki sem látta szépnek. Ha a gyermek megszerette szülő
földjét, akkor ragaszkodik is hozzá.
Minden tételt és mindenkor, természetesen nem taníthatunk a
szabadban. Ilyenkor, — ahogy az új tanterv utasítási részében is
olvashatjuk, — adjunk gyermekeinknek megfigyelési feladatokat és
ő otthon a falujában, vagy a határban megfigyeli a következő ta
nítási óra anyagát képező növényt, állatot, vagy gazdasági munkát.
A megfigyeléseket és tapasztalatokat az iskolában számonkérem és
közösen elmélkedünk felettük. íme, így teszünk eleget az utasítás azon
óhajának, hogy tanításunk a tanító és tanuló közös munkája legyen.
A megfigyelések sokszor hibásak, különösen eleinte. (Nálam
az egyik sejpítő kislány arra a kérdésre, hogy mért túr a sertés, azt
felelte, „mert viszket az óllal“) A megfigyelő munkára nevelnünk
kell a gyermekeket. A nevelés módját megtaláljuk az új tanterv
utasítási részében.
Számonkéréskor elégedjünk meg azokkal az ismeretekkel,
amelyeket megfigyelési szempontjaink alapján gyermekeink a saját
erejükből szereztek, mert ezek összehasonlítatlanul értékesebbek
lesznek a tankönyv szavainál.
Tessék ítélni! Az egyik tankönyvben, melynek címlapján ott
díszeleg a megtévesztő felhívás, hogy az új tanterv szellemében
készült, a következő leckét találjuk az almavirágról: „A virág részei
a kocsány, vacok, csésze, párta, porzók, bibe, magház. Az alma
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virágnál is megtaláljuk a kocsányt, a sziromleveleket s a zöld csésze
levélkéket. Bibéje nem egy van, mint a csonthéjasoknak, hanem öt.
A csészelevélkék a virág elhervadása után rajta maradnak a ter
mésen : belőlük lesz a korona“. Kérdem kartársaimtól, nem képed
el ezen mindenki, aki otthonos az új tantervben ? Kilenc-tíz éves
gyermekeket ilyen léleknélküli szóhalmazzal akar kínozni a tankönyv
szerzője. Az előzőleg (felolvasott) idézett rész öklömnyi nagy betűkkel
íródott, de a méhikék munkája a beporzásnál szerény, apró kis
betűkkel húzódott meg, mint közbevetés. Tehát ahelyett, hogy ezzel
a kedves, szép kis tétellel alkalmat adott volna a könyv szerzője
az isteni bölcseség szemlélésére, a szépben való gyönyörködtetésre,
mely a lelket felemeli, elsorolja nekünk a kocsányt, vackot stb.
Akár az előbbi tételt az előbbi módon, vagy a spanyol abc-t tanul
tatom meg gyermekeimmel, az eredmény egy.
Ha rendszeres kutató kérdéseinkkel rászoktatjuk gyermekeinket
a természet megfigyelésére, észre fogják venni annak csodálatosan
bölcs berendezését és így vallásos érzésüket is ápoljuk.
A természettan és vegytan népiskolai anyagának tanításénál
soha ne tévesszük szem elől a következő szabályt: „Nem szókkal
kell megtömni a gyermek elméjét, hanem szemléletekkel, tapaszta
latokkal gazdagítani és ezek okos feldolgozásával gyarapítani!“
Meg vagyok róla győződve, hogy ma már egyetlen iskolában sem
kínozzák gyermekeinket definíciókkal, de a kor színvonalán álló
tanító is sokszor kénytelen a számára tagadhatatlanul kényelmes
emléztetéssel és leckekikérdezéssel megelédegni. Az ilyen tanítás
ból hiányzik a közös munka és a tanulók öntevékenysége. De
hiányozni fog a jól végzett munka jutalma is, mert a gyermekek
kedvetlenül, szajkómódra hadarják el a tankönyvi szöveget, melyet
a tanítóbácsi csak az ő kínzásukra taníttatott be velük. Mondjunk le
a tanításnak ezen kényelmes módjáról, ha meg akarjuk szerettetni
gyermekeinkkel e két tantárgyat. Vonjuk be a gyermekeket is taní
tásunkba, vegyen abban ő is tevékeny részt. Szoktassuk rá a
szemléletgyüjtésre, keresésre, kutatásra. Vonjuk be őt is a kísérlete
zésekbe s majd meglátjuk, hogy milyen örömmel végzi munkáját.
Hogy a gyermeket erre rászoktassam, elsősorban magamnak kell
keresnem, kutatnom.
Hogy az egyes tanítási egységekhez szükséges szemléleti anya
got hogyan kell összegyüjtenem, arra kitűnő útmutatást találunk
Kaposy és M óra: „Magyarázó rajzok a természettan tanításához“
című munkájában. Az egyes tanítási egységekhez szükséges kutató
és érdeklődő kérdések valóságos tárháza ez a könyv. Nagyon ter
mészetes, hogy nem az új tanterv szellemében járna el az a tanító,
aki kizárólag csak azokat a kérdéseket és rajzokat alkalmazná,
melyeket e könyvben talál, a könyv szerzői sem kívánják munkájuk
kopírozását, — de rászoktat, illetőleg megtanít bennünket e könyv
a megfigyelő és gyűjtő munkára.
Ha tanításom tétele pl. az emelő, akkor a tanítás menete a
következő: 1. Felkutatom környezetünknek minden helyét, ahol a
gyermek egy-, vagy kétkarú emelőt láthat alkalmazásban, majd a
gyermekekkel is megnézetem azt és felszólítom őket, hogy emelges
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senek otthon hosszabb, rövidebb emelőkkel terhet. (A jelenség meg
figyelése az új tanterv 393 oldal.) 2. A tapasztalatokat a tanítási
órán számonkérem és kísérlettel a jelenséget újból előállítjuk, együtte
sen állapítjuk meg a törvényszerűséget. (A törvényszerűség meg
állapítása 393 oldal.) 3. Hasonló jelenségekre való hivatkozás és
gyakorlati alkalmazás.
Ne féljünk attól, hogy gyermekeink terhesnek találják az otthoni
megfigyeléseket, nem, valamennyien szívvel-lélekkel csinálják majd
és bizonyos idő múlva meglepően ügyes kutatóknak bizonyulnak.
Egy alkalommal, amikor a Kaposy és Móra könyvében lerajzolt
kísérlettel — két kiégett villanykörtének a kilyukasztásával — akar
tam bemutatni gyermekeimnek, hogy a levegőnek is van súlya, az
egyik VI. osztályos növendékem arra kért, hogy ne bajlódjak a
villanykörtékkel, mert egy fotballbelsőben is megmérhetjük a levegőt.
A tervszerű megfigyelések tehát leleményessé tették e gyermeket,
mert az általa ajánlott mód sokkal egysz rűbb és sokkal szemlé
letesebb volt. (Két kiégett viljanykörte űrtartalma legfeljebb 0'3 liter
levegő és 1 liter levegő súlya 1'3 gr.)
Ha a fizikai ismeretek tanításánál szükségem volt a kísérlete
zésre, hatványozott mértékben szükségem van arra a vegytani
ismeretek tanításánál. Mert ugyan hogyan is érzékeltethetném más
kép a színtelen, szagtalan gázokat ?
Az összes szükséges kisérleti eszközöket házilag egy pár fillér
kiadással előállíthatjuk. Hogy miből és hogyan, azt megtalálhatjuk
Móczár Miklós képző-int. igazgató : Vegytani kísérletek című mun
kájában. Ezen könyvecske útmutatása alapján 1 pengő kiadással a
következő kisérleti eszközöket készítettem el : 1. Egy üvegkád, melyet
a gyermekek maguk készítettek egy törött uborkás üvegből. Calderóninánál aligha nem 5—6 pengőt kellett volna fizetni érte. 2. Egy
spirituszlámpa, szintén a gyerekek készítették tintásüvegből és cipőkrémes dobozból. 3. Egy üvegharang, vagy búra, szintén a gyerme
kek készítették egy félredobott üvegből. 4. Hat darab lombik, ezeket
is a gyerekek készítették kiégett villanykörtékből. (Ahol nincs villanyvilágítás, ott a malomban kaphatunk. Nálam egy nap alatt 17 körte
gyűlt össze, pedig az én falumban sincs villanyvilágítás.) Drótot, parafa
dugókat, orvosságos üvegeket és a többi apróbb dolgot egy-két nap
alatt összehordiák a gyerekek. Pénzt csak a hajlítható üvegcsövekért
kellett fizetnem s ezek segítségével összeállíthatok egy oxigénfejlesz
tőt, hidrogénfejlesztőt, szénsavfejlesztőt, desztillálókészüléket és egy
kis gázgyárat.
A vegyszerekért sem kell pénzt adnunk, mert a gyermekek
az egyetlen barnakő kivételével valamennyit összehordogatják.
Ha a tanításunk kísérlettel van összekapcsolva, akkor a gyer
mekek örömmel várják majd a következő órát, mert a szép és
érdekes kísérletekben ők is tevékeny részt vesznek és a szemük
előtt végbement jelenségből maguk fogják majd játszi könnyedséggel
megállapítani mindazt, amit különben a tankönyből kellett volna
megtanulniok.
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MEGJEGYZÉSEK
A mi Házunk.
írta : vitéz Szügyi Károly.

Kedves emlékekkel, idegzsongító, üde nyári hangulattal megrakottan, Révfülöp után még itthon is, a ránk virradt komoly munka
lázában : meseországról, vízparti kacagó ligetekről, pajkos tündérek,
játékos kicsi manókról, a csodás magyar tenger és vendégeinek
derűs mosolygásáról akartam gondtalan regét szőni. A csapongó kép
zelet színpadán egybegyűltek már a szereplők: Gyöngy, Császta,
Móló, Becsali, Pálköve, Vihar, Fülöphegy, az a huncut kósza angyalka
is feszegette már nyilahurját, csupán a jel hiányzott még a kezdés
hez. Erre bizony nem kerülhetett sor, más intett be és az én kis
barátaim riadozva csoportosultak körém. Magam is megtorpantam s
körültekintve, hátam mögött láttam a „bűnöst“. N eve: Cikk. (Ev.
Népisk. 329. oldal.) — íme, így elegyedem én szóba veled, kedves:
„Üdülőház — Gyógyház“.
Néhány percre azonban még itthon kell maradnom — a komoly
iskolaműhelyben — dacára, hogy igen gyéren jönnek a beiratkozok
(hiszen még csak 5-ike van), de a felső végen épp ebben a pilla
natban tüzet kongatnak. Irodám ajtajából kiabálok fel a harangozónknak, hogy mi van ? (U. i. iskolánk emeletes, tornyunk ellenben
még nem tudott magasra nőni.) Az öreg, bár igen eregeti tekintetét
mindenfelé, határozatilag kimondja: „Nem látok semmit!“ No —
mondom erre én — akkor maga ne is kongasson, mert hátha csak
vaklárma az egész.
Ügy is volt. A riadalom, amilyen hirtelen jött, azonmód el is
ült. (Az új tanév örömére gyerekek pajkoskodtak egy szalmakazal
tövén.) En pedig a nagy ijedtség után örülök most egy kicsikét, hogy
figyelmeztetésemmel megmentettem falum egy részének nyugalmát,
mert, ha odacsődül a nép, ki tudja, a nagy buzgalomban talán ő
maga gyújtotta volna fel a kazal másik végét, hogy legyen mit oltania.
Nem hiába iktattam közbe e néhány sort. (Az írásom közben
történt esemény követelte így.) Igen, vigyáznunk kell a nyugalomra
otthon is, nagy közületünkben is. Sorainkban még ma is igen nagy
a kétkedők száma s bár lassan elülnek a kétely ördögei, még mindig
késik a dacos akarat, a kemény összefogás, mely biztos és gyors
eredményre vezethetne. Az eldobott csóva ma még könnyen nagy
tüzet okozhat. — Ha egyakaratra jutunk, győzni fogunk, a széthul
lás azonban beláthatatlan veszélyeket rejteget.
Nem vonom kétségbe, sőt határozottan állítom, hogy a kérdéses
cikk jó szándékkal íródott. En is katona vagyok, bajtársaim szava,
óhaja, szívedobbanása most is fokozott figyelemre késztet, ugyanúgy,
mint akkor régen, ott künn a harciriadók sikoltása és a sebesült
pajtások jajja .. . Azonban itt mégis valami hiba van. Ilyen érvelés
sel, mint ez a cikk, az eszmefuttatások egész sora következhetnék,
merthiszen a nagy világégésben ugye sok jóságos szív is megkopott,
ezt pedig nem lehet Hévizén gyógyítani. Rongyolt seregünk eme
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része tehát bizonyára Balatonfüred mellett törne pálcát. Akinek a
tüdejében akadt meg a golyó vagy az irdatlan orosz mezők fagyos
lehelete, avagy a tantermek pora, bűze, az természetesen a Kékes
tető mellett hozna határozatot. Sőt — Uram bocsáss — talán olyan
is akadna, akinek a zúzája hamis, ez csakazértis — mondjuk — a
Bakonyt ajánlaná.
A való igazság pedig ezzel szemben az, hogy mindezekkel el
késtünk 1 Kerek tíz-tizenkét esztendőt késtünk. Eladás? . . . Csere?...
Mos már az egyenesben : Meghátrálás ? ! . .. Ennek még a gondolata
is bűn lenne 1 Üjabb 40—50 ezer pengős teher pedig igazán nem
teremhet számunkra. Helyes tehát szerkesztőnknek zárójelben tett
megjegyzése, hogy mindez csak.álom. Ne álmodjunk, amikor előttünk
a tiszta valóság, szóbaöntve : Ü d ü 1ő h á z !
Kis tanítványainktól eszményképek felállítását követeljük. Tegyük
ezt mi magunk is ez egyszer ! Gondoljunk csak gróf Tisza Istvánunk
szereplésére : Az utolsó pillanatig ellenezte a világháborút s amikor
az mégis kitört, nagy lelkének minden erejét ennek szolgálatába állí
totta. A vihar elsöpörte mellőle a szalmalángokat, ám ő becsülettel
megharcolta hősi küzdelmét, sőt vértanúhalálával pecsételte meg azt.
Kövessük a kitartás eme ragyogó példáját!
Ne áltassa magát egyikünk se azzal a gondolattal, hogy semmi
köze Üdülőházunkhoz, mert esetleg kezdettől fogva ellenezte létesí
tését. Az evangélikus tanítók egytől-egyig kemény jellemű nők és
férfiak. Ne keressük most már, hogyan született m eg: a mi Házunk.
Ne aggodalmaskodjunk sorsán, ne kétkedjünk jövőjén ! Lelkesítsen
az a tudat, hogy ez a mienk, ez nekünk kincsünk, értékünk és min
den bizonnyal büszkeségünk, azért, ha kell, áldozatot is hozhatunk
érte. Sajnos, evangélikus tanítótestvéreim háromnegyedrésze még nem
volt Révfülöpön, nem látta annak lebilincselő szépségeit. Egy része
csupán a messze távolból tárja felé karjait és a ferde köztudat
nyomán fájón sóhajtozza : Elérhetetlen 1
Határozottan állítom, hogy ez nem így van. Egy-két év múlva
nem lesz ott egy fia idegen sem, mert tavasztól őszig mi magunk
fogjuk azt benépesíteni. Révfülöpi tapasztalataim alapján mondom
ezt. Az elviselhetetlen költség gondolata né riasszon el senkit. Rév
fülöp semmivel sem drágább, mint Hévíz vagy bármely más nyaraló
hely. Elvégre ez attól függ, ki mit s mennyit eszik és hogyan él.
Amikor majd kizárólag a mi szerény családunk lesz ott, beszélhe
tünk arról is, hogy ne együnk ötfogásos ebédet és hasonlókat, ha
nem maradjunk a legegyszerűbb keretek között. Balgaság lenne
számításon kívül hagyni azt is, hogy ellátásunk itthon is pénzbe
kerül, tehát, ha szűkös kenyérkénket Révfülöpön esszük meg, alig
fizetünk érte valamivel többet. Ám ezt tízhónapi idegőrlő munkánk
után lelkiismeretünk szava szerint is megérdemeljük. Ha így keresünk
üdülést, nem követünk el bűnt sem magunk, sem családunkkal
szemben.
Az tökéletesen igaz, hogy sok minden megvalósítása kizárólag
„rajtunk áll“. — Hej, ha egyakaratra tudnánk jutni! — 720-an va
gyunk,., ha mindegyikünk 50 pengő kamatmentes kölcsön összeget
adna Üdülőházunknak, egy későbbi lenyaralás jegyében, azonnal
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lerázhatnánk a nagy tartozást és mentesülnénk a nagy kamatoktól.
Az így rendelkezésünkre megmaradó bevételekből néhány év alatt
lenyaraltatnánk az 50 pengőket, azután pedig boldog örömmel for
díthatnék a tekintélyes jövedelmet Gyógyházak létesítésére. Nagyon
is életre való eszme a : Gyógyház gondolata, de csak Üdülőházunk
tökéletes felvirágoztatásán át, saját személyes megterheltetésünk nél
kül. A mai állapot szerint valóban az a helyzet, hogy verejtékes
küzdésünkkel az utódoknak dolgozunk. Rajtunk múlik, hogy a gyü
mölcsöt még mi is élvezhessük. Akármily keserves legyen is sorsunk,
50 pengőt saját magának mindegyikünk kiizzadhat. Még akkor is
lehetséges ez, ha kölcsön vesszük fel ezt az összeget. (Akinek nincs
egyéb tartozása, arra nem veszélyes, aki pedig adóssággal küzd,
annál ez a kicsi úgy sem szám ít!)
Többet mondok, ezen indítványom megterheltetésünk nélkül is
keresztülvihető. Csak egy kis áldozatos munka kell hozzá. Előttünk
a Karácsony, a hosszú tél, minden testvérünk rendezhetne iskolájá
ban egy-két gyermekelőadást „árva Házunk“ (nem Á rvaház!) részére,
a hálás szülők 20—30 filléres belépőjegyéből igen könnyen előterem
tődnék az 50 pengő, amit Házunk ugyanúgy meghálálhatná, mint
saját zsebünk izzadmányát. Hangsúlyozom, hogy ennek is csak úgy
van értelme, ha mind egy szálig a porondra állunk ! Egynéhány
fecske itt nem csinál nyarat. Amint tudom, erről már volt egyszer
szó, de úgy látszik hiányzott a kellő odaadás és akarat. Ezenkívül
azt is megemlítem még, hogy az ev. theológiai Otthonra minden
nyáron van híveink között orsz. gyűjtés. Egy télen vájjon nem kap
hatnánk-e mi is egyházi Főhatóságainktól erre engedélyt ? !
Amíg a fentieket mi magunk a saját erőnkből meg nem való
sítjuk, Üdülőházunk „idegenjei“-ről senki se szóljon egy szót se.
Kizárólag csak a helyzet kényszerít arra, hogy az ő pénzükkel tör
tessünk célunk felé. Azok a „mások“ mind kedves barátainkká vál
nak ott, igazán jól érzik magukat a mi körünkben és jövőre is fel
keresnek, ha befogadjuk őket, ezáltal tehát segítenek abban, hogy
a nagy terhet egyszer mégis csak letörleszthessük. Ezért a boldog
pillanatért küzdünk, fáradunk, sokszor erőnkön felül is, hogy „az
utcán éhes gyomorral, üres zsebbel, rongyokba burkolódzó vándor
előtt, a dúsan megrakott élelmiszerkirakatot“ minél előbb megnyit
hassuk.
Kedves evangélikus Tanítótestvéreim! Ez az idegölő munka
mégsem lehet talán néhány hős katona feladata, hiszen annak ide
jén, tehermentes, nagy jövedelmet adó Házunk nem az, ő tulajdonuk
lesz, hanem az Orsz. Ev. Tanítóegyesületé, a mienk ! Álljunk csata
sorba ezért hát mindannyian maradék nélkül és ha végképp nem
állna módunkban anyagi erőinket harcba vetni, akkor legalább ne
határozzunk ellenük, hanem együttérző meleg szeretettel buzdítsuk,
bátorítsuk, lelkesítsük és hajtsuk őket előre a végső győzelemre!
Testvérem ! Gondolkodj és ezek szerint szíved, eszed sugalla
tára sem mondhatsz most még egyebet, mint : Üdülőház !
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Az Oskola Mesterek Kötelességeik.
Közli : Vörös Eridre, Csénig.

(Folytatás.)

C., A Prédikátorokra nézve.
A’ Mesterek a ’ Prédikátoroknak rész szerint segédeik, rész
szerént Subordinátusaik. Éhez képest:
1., Szükség idején a ’ Prédikátor helyett ne csak könyörgéseket
tegyenek, hanem prédikáljanak is, azzal a ’ megjegyzéssel, hogy az
utolsó esetben, vagy a Prédikátor által nékik adatott predikatziót
olvassanak, mellyet a Prédikátor eleikbe ád.
2., A’ Prédikátor hire és engedelme nélkül házaktól még csak
fél napra se mennyének el, ha az által oskolát vagy Templomot vagy
temetést kellene el-mulatni, egy egész napra, vagy többre pedig akármely vakátzió idején se.
3., Áltáljában a ’ Tisztelendő helybéli Prédikátor Urakat úgy
nézzék és tartsák mint a ’ Gyülekezetnek a ’ lelkiekben elöljáróját és
fel-vigyázóját, és azokhoz, mint leg közelebb való egyházi Felsőségekhez illendő szeretettel bizodalommal és engedelmességgel visel
tessenek, s hivataljoknak dolgaikban tölök függeni kötelességeknek
tartsák. Ide tartoznak a ’ tapasztaláson fundált okos vigyázásnak
következendő Regulái.
a., A’ Tisztelendő Prédikátor Urakkal soha magok vetéssekből,
negédességből ne disputáljanak, vélek ujjat ne húzzanak, s perbe
ne szálljanak nékik szemtelenül ellenek ne mondjanak, őket ne
tanittsák, ne fenyegessék, meg ne hazuttolják, hanem nékik okossan
engedjenek, és elöltök az öszve ütközés helyett szép módjával ki
térjenek.
b , Ha a Tisztelendő Prédikátor Urak vélek az oskolaiak vagy
más hivatalbéli foglalatosságokra tartozó észre vételeiket közük, azt
jó néven vegyék, ne pedig mint némellyek szoktak kelletinél érzékennyebb szívvel, vagy éppen hánykodó büszke és boszuálló indu
lattal lenni.
c.
, Ha a Mesterek észre veszik, hogy az Eklésiának ez vagy
amaz Tagja a ’ Tisztelendő Prédikátor Urnák nem jó akarója, vagy
éppen ellensége, azon ne kapjanak, az ollyan embereknél magokat
bé ne hízelkedjék, s azokat ne bujtogassák, sött inkább valamikor,
valamellv helyen ollyan beszélgetés fordul elől, melly a Prédikátor,
vagy a Prédikátor Família ellen, s annak meg-szóllására van intézve,
tehát az ollyan beszélgetésben nem csak helyben hagyás képp részt
ne vegyenek hanem ha az Prédikátort, és házát menteni nem tud
ják, vagy nem akarják, leg-alább vagy egészszen hallgassanak, vagy
a ’ mi leg-jobb onnét szép módjával eltávozzanak, és az ollyan
helyekre ne járjanak, annál inkább is.
d.
, A’ Tisztelendő Prédikátor Urat, magok mások előtt ne critisálják, nevetségessé ne tegyék, utánna vagy háza népe után ne
spionkodjanak, ellene ne áskálódjanak, vagy a ’ mi éppen meg-botsáthatatlan volna, sértegető költeményeket ki ne gondoljanak s’ el
ne terjeszszenek.
e„ A’ T. Prédikátor Urnák trutzára se házasodni, se öszve
komáskodni, tsak azért, hogy rajta ki foghassanak neigyekezzenek.
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f.
, Más Cenfession levő helységbeli Mesterekkel, Nótáriusokkal,
vagy uradalmi Tisztekkel titkos tanátsokat ne tartsanak, és azokkal
semmit alattomban és a prédikátori háznál gyanút gerjeszthető
módon ne végezzenek.
g.
, Ha a Mesterek egyszers mind helységbéli Nótáriusok is, ott
magok bészinlése végett az Elöljáróknál a ’ Tisztelendő Prédikátor
Urnák ártani meg-ne próbálják, és annak házától híreket a ’ Bírák
nak ne hordjanak.
h.
, Feleségeiknek a T. Aszszonyokkal, mélységes barátkozást,
mindennapi eggyütt társolkodást, s egymástól való költsönözéseket
ne engedjenek meg, még kevésbbé engedjék meg nékiek a ’ papnéval
a ’ ruházatban s viseletben való vételkedést, vagy Gyermekeiknek
kivált Leányaiknak a ’ Prédikátor Gyermekeivel való éjjeli nappali öszve
tartozást, s különösen a Pap leányainak mindenben való majmozását.
i.
, Ha a Tiszt. Prédikátor Urakkal egyben másban osztozniok kell,
az elsőséget mindenkor ezeknek engedjék által, és képzelt rövidségek
miatt azutánn alattomban vagy házról házra ne panaszkodjanak.
k.
, Ha a T. Prédikátor Urakkal egy udvarban laknak és közöltök
közkeréttés nintsen, akkor barmaikat s baromfiaikat, olly gondviselés
alatt tartsák, hogy a' Prédikátor Háznépének semmi panaszsza ne
lehessen.
l.
, Ha valamelly vendégségben s mulattságokban a ’ Tisztelendő
Úrral és Aszszonynyal vagy magok vagy feleségestől eggyütt vannak
ott se felejtsék el az erántuk a ’ közönség előtt tartozó tiszteletet,
következésképpen velek ne ampetályanak, egyforma rangot ne affectáljanak, ellenek ne példázódjanak, s ne vagdalódzanak, tónust adni
ne igyekezzenek s a t.
m.
, Az Egyházi Felsőség Currensit, vagy akármelly páriálni
való hivatalos írásokat, valahányszor azt a ’ T. Prédikátor Urak által
szólléttatnak, tisztán, igazán és elolvashatóképpen minden magok
vonogatása és fizetés nélkül le Írni kötelességeiknek tartsák.
D., A’ S. halgatóságra nézve Hogy
1., Nem tsak minden jó erkölcsökben, hanem minden illendő
ségben és emberség tudásban is jó példát adni tartoznak ez ön
ként értetődik.
2., Mikor a prédikátori hivatal meg-ürül magokat a ’ Mesterek
annak Successorának projectálásban választásába, meghívásába
tellyességgel ne avassák. Mótriókkal, suctiokkal és szakadásokat
alattomban ne tsináljanak. azért, hogy azt hívják meg a kit ők akar
nak, s’ a ’ kitől racognitiót reménylhetnének.
3., A’ Templomban, és a ’ Temetéseken az énekeket ne magok
indulatjok s kedvek szerént, vagy szinte esméretlen nótákra, hanem
az Ekklésiában már szokásban lévő nótákra Énekeljék, és az eránt
a Tiszt. Úrral, vagy a hívekkel előre értekezzenek és senkit ne botránkoztassanak s ne boszantsanak.
A’ fellyebb mondottakat a ’ preorons Mesterek is szükséges mód
osztással magokra alkalmaztassák. Azokon kívül még e’ következendőket is meg-tartani el ne mulassák.
1„ A’ Predikátziókat mindenkor nyomtatott predikátziós könyvből
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olvassák, a mint a Szili Sárkányi Districtualis Gyűlésben végeztetett.
2., Az általok el-temettetett halottakat szorgalmatossan feljegyez
zék, és a ’ Máterbéli T. Prédikátor Urnák bé adják.
3., A’ Máterbéli T. Prédikátor Ur hire nélkül soha egy napnál
tovább onnét házul el-ne távozzanak.
4., Semmi ollyan functiókat a mellyek tulajdonképpen Prédi
kátornak valók véghez ne vigyenek, se magoknak Prédikátort illető
titulust ne affectáljanak, szokásba ne hozzanak, sőt a hol szokásba
hozták is ezután meg ne szenvedjenek.
Egyébb eránt, valamint a kötelességeiket híven követő oskola
Mesterek minden őket illető szeretetre, pártfogásra, és szerentséjek
elő mozdéttására az Egyházi Felsőség részéről számot tarthatnak,
úgy azok, a ’ kik itt elő adott Regulákat s törvényeket ezentúl által
hágandják s az által a békességet és a ’ szükséges rendet fel-bontandják, bizonyosak lehetnek benne, hogy a Tiszt. Megyebéli Senior
Urak Relatioja mellett érdemek szerént példássan meg-fognak büntettetni.

HIVATALOS RÉSZ
Meghívó.
Országos Ev. Tanítóegyesületünk ezévi rendes tisztújító köz
gyűlését folyó évi október hó 15-én délelőtt 9 órakor tartja Révfülö
pön a Kulturházban. Október 14-én délután 3 órakor a választmány
és folytatólag az üdölőházi intézőbizottság ülésezik. A közgyűlésen
Drózdy Gyula, a Néptanítók Lapja főszerkesztője előadást tart. Elő
adásának tárgya : „A tanításra való előkészülés és a vázlatkészítés
módja“. Majd Ludván Sándor igazgató, körzeti iskolafelügyelő az írás
tanítás történeti fejlődését ismerteti. A közgyűlés többi tárgypontjai
a szokott keretben folynak. Felkérem egyesületünk tagjait, hogy a
fontos, kimagasló jelentőségű közgyűlésen mennél nagyobb számban
jelenjenek meg Aki már 14-én megérkezik, ezt előre jelentse egy
levelezőlapon Ziermann Lajos kővágóőrsi kollégánknak, ki az el
szállásolás és ellátás ügyét intézi. Minden résztvevő jelentse meg
jelenési szándékát ugyancsak Ziermann Lajosnál egy levelezőlapon,
hogy a közgyűlés napján az élelmezés zavartalanul történhessék.
Közös ügyünk iránt mutassuk meg őszinte érdeklődésünket azzal,
hogy e kedves, szép helyen gyűlésünkön találkozunk azokkal,
akikkel közös munkamezőn fáradva és küzdve, egymással gondola
tokat cserélve s baráti érintkezéssel tesszük emlékezetessé első rév
fülöpi összejövetelünket. Az elszállásolás és étkezés üdülőházunk
ban történik.
A soproni felső evang. egyházmegyei tanítóegyesület 1936.
június 30-án Harkán tartotta ezévi rendes közgyűlését. Arra való
tekintettel, hogy az egyházmegye területén nemcsak több pedag.
szemináriumi, hanem püspöki tanítói körzeti konferencia is volt a
lefolyt tanévben és emellett az egyes tanítótestületek a múlt évben
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megjelent „Utasítás“-sal és ezzel kapcsolatban a tananyagfelosztással
és vázlatkészítéssel is foglalkoztak több rendkívüli értekezleten : az
elnökség a közgyűlés programmjába se elméleti előadást, se gyakor
lati tanítást nem vett fel.
Az elnök jelentésében behatóan foglalkozott a magyar, főleg a
magyar evang. tanügy fontosabb mozzanatával, valamint a tanügyi
közigazgatásra vonatkozó miniszteri és püspöki rendeletekkel. Neve
zetesen : a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a körzeti tanfelügyelők és a kir. tanfelügyelői hivatalok iskolalátogató tagjai részére
7000/1935. elnöki sz. a. kiadott „Utasítás“-sal, továbbá a vallás- és
közoktatásügyi miniszter úrnak a magyar kir. miniszterelnök úrral az
egységes kisebbségi típus bevezetése érdekében 760/1936. ein. sz. a.
kiadott rendeletével és végül a zsinati tanügyi bizottság javaslatának
37. §-ával.
A közgyűlés az elnöki jelentés alapján a következő határozati
javaslatokat fogadja el : 1. A közgzűlés helyesléssel fogadja a külön
féle típusok eltörlését, illetve egységesítését. Aggodalommal állapítja
meg azonban, hogy az erre vonatkozó kormányrendelet (760/1936.)
IV. pontja szerint a felsőbb osztályokban a magyar nyelven tanult
tárgyak az anyanyelven és az anyanyelven átvett tárgyak magyar
nyelven isméllendők és számonkérendők, ami azt jelenti, hogy
tulajdonképpen minden tantárgyat két nyelven kell tanítani. Az el
gondolás nagyon helyes, de keresztülvitele csak a nyolcosztályos
népiskolában hozná meg a várt eredményt. így azonban attól kell
tartani, hogy a tanító a kellő nyelvi eredmény felmutatása végett
megint a verbálizmus terére téved, mert kénytelen sok szakkifejezést
tanítani a gyakorlati életben szükséges nyelvi tudás és nyelvi kész
ség rovására.
2. A tanügyi bizottság aggodalommal fogadja a zsinati tanügyi
bizottság javaslatának 37. §-át, mely szerint az egyházi hatóság
megköveteli, hogy „a nem magyar anyanyelvű gyermek a IV. év
folyam befejeztével gondolatait magyarul élőszóval és írásban ért
hetően ki tudja fejezni“. Ezt a követelést — tekintve azt, hogy a
népiskola nevelő- és ismeretterjesztő intézet is — a lehetőség határain
túlmenőnek tarlja, különösen tiszta nemzetiségi vidéken és javasolja,
hogy ezt a követelést a VI. osztályt végzett tanulókkal szemben
támassza. Amióta a tanulók tankötelezettségét meghosszabbítani lehet,
úgyis minden tanuló köteles 6 osztályt végezni és így a magyar
nyelvet elsajátítani.
3. Purth Gyula, ágfalvi igazgatótanítót a tanügy és az egyesületi
élet terén szerzett érdemeinek elismeréséül az egyesület tiszteletbeli
tagjává választja.
4. Brösztel Gyula kir. tanfelügyelőről, ki július elsejével nyuga
lomba vonul, a közgyűlés szeretettel és hálával emlékezik meg.
Egyúttal szeretette! üdvözli Schlegel Károly kir. tanfelügyelőt, ki a
tanítóság rokonszenvét és bizalmát már régen bírja.
A dunáninneni egyházkerületi Tanítóegyesület Bérezés Lajos
elnökletével Salgótarjánban f. évi szeptember hó 3-án tartotta évi
rendes közgyűlését. Ezen Jeszenszky Margit tanítónő értekezett ki
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váló előadásban az evangélikus tanító belmissziói szolgálatáról.
A közgyűlést következő számunkban bővebben ismertetjük.
Az Arad—Békési egyházmegyei Tanítóegyesület szept. 14-én
Gerendáson tartott látogatott közgyűlést Karsai István elnökletével.
A gazdag tárgysorozat folyamán itt is több értékes előadás hangzott el.
A dunántúli egyházkerületi tanítóegyesületi közgyűlés gazdag
tárgysorozattal most szeptember 30-án folyt le Győrben, amiről
bővebb tudósítást jövő számunkban közlünk.

A Magyarországi Tanítók Eötvös alapja
július 3-án tartotta meg 61-ik közgyűlését a Tanítók Ferenc József
Háza dísztermében. A közgyűlést az Orsz. Osztóbizottság ülése előzte
meg. Az Orsz. Osztóbizottság Farkas Gyula elnök vezetése mellett
8880 P-t ítélt oda a tanítógyermekek jutalma, az árvák és özvegyek
segélye címén s betöltötte a Tanítók Ferenc József Háza, továbbá a
Péterfy Sándor Leányotthon kedvezményes helyeit.
A közgyűlésen Rákos István kir. tanácsos elnökölt. Bevezető
szavaiban hálásan emlékezett meg Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter jóságáról, ki a Tanítók Házaiban gondozott jóelőmenetelű tanítógyermekeket a Tanítói Internátusi Alapból érdem
leges köztartási segélyben részesítette.
Háros Antal főtitkár jelentésében rámutatott, hogy a háború
után kb. 21 ezer pengőre csökkent egyesületi vagyon, a tanítóság
meg nem szűnő állandó támogatása következtében 400 ezer pengőre
emelkedett. Bejelentette, hogy a kötelezettségét nem teljesítő 1600
tag törlése után a tagok száma 6700-ra apadt. Különös örömmel
vette tudomásul a közgyűlés, hogy a Kalász Rt. jövedelméből az
Eötvös-alapnak 12.496 P jutott, a Biztosítási Osztály munkája 1153
P részesedést eredményezett s kilátásba helyezte az újonnan létesí
tett Szénosztály működésének támogatását, mely hivatott az iskolákat
és az oktatószemélyzetet az Eötvös-alap útján olcsó és kielégítő hő
hatású szénnel ellátni s ezúton is az egyesület jövedelmét gyarapítani.
Gundy Károly ellenőr a Tanítók Házai és az Eötvös-alap záró
számadásait terjesztette elő. Szarvas Ede, a számvizsgálóbizottság
elnökének javaslatára a közgyűlés az elnökségnek a felmentvényt
megadta. Majd Péterhidi József igazgató a Tanítók Ferenc József
Háza, Háros Antal főtitkár a Péterfy Sándor Leányotthon s Iwsits
Gyula, a keszthelyi felügyelőbizottság elnöke a Rákos István fiúinternátus és üdülőház múlt évi működéséről számolt be.
Az Eötvös-alap és a Tanítók Házai költségvetéseinek elfogadása
után a közgyűlés Berkes Ottó csornai premontrei rendi kanonokot,
tanker, kir. főigazgatót, Havas István székesfőv. polg. isk. szakfel
ügyelőt, a Petőfi Társaság főtitkárát és Móra István székesfőv. polg.
isk. igazgatót, a neves tanító-költőt, az Eötvös-alap céljainak elő
mozdítása körül kifejtett érdemeik elismeréséül tiszteletbeli taggá
választotta. Gergely István számtartónak pedig e minőségben 25 éven
át kifejtett érdemes és közhasznú működéséért, továbbá a keszthelyi
Ház életrehívása, fejlesztése és gondozása körül kifejtett fáradozásáért
köszönetét nyilvánította, hálája jeléül az intézet udvarán fúrt artézi
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kutat Gergely István feúfja-nak nevezte el s utasította az elnökséget,
hogy a közgyűlés hálájának megörökítéséről méltóképpen gondoskodjék.
Végül Csonka János tag indítványára utasította a közgyűlés az
elnökséget, hogy az 1930. évi VII. t.-c. végrehajtása tárgyában ki
adott rendelet 36. pontjának módosítására intézzen felterjesztést a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy a Tanítói
Internátusi Alapból a jövőben a nyugdíjas kartársak Tanítók Házaiban
elhelyezett, jó előmenetelű gyermekei is segélyben részesülhessenek.

KÖNYVISMERTETÉS
Az elemi népiskolai testnevelés gyakorlati kézikönyve.
I. r. 1—2. osztály.
Összeállította Csereznyák Ignác áll. tanító, oki. testnevelési tanár
és Kántor Imre áll. tanító, Magyaróvár.

Az újabban egyre gyarapodó testnevelési pedagógiai szakirodalom nagyon értékes munkával gazdagodott. Szerzők összeválo
gatták a gyermek testi, lelki fejlődésének megfelelő tananyagot s azt
módszeresen felépített óratervekbe osztották. Ez óratervek amellett,
hogy felölelik a szabadtéri munkát is, nagy gondot fordítanak tantermi
testgyakorlásra is. Ismertetik a tantermi testnevelés általános szabá
lyait és kellékeit. Végigvonul az óraterveken a játék, a kacagás, a jókedv,
de amellett hangsúlyozzák a fegyelmet. A három órarészre osztott
foglalkoztatáshoz bőséges anyagot közölnek. Ez az anyag nem unal
mas, fárasztó, hanem amellett, hogy testedző, friss, üde és hangulatkeltő, tehát lélekemelő is. Az A) órarész könnyű, rugalmasító gyakor
latai a vérkeringés élénkebbé tételét a legalkalmasabban szolgálják
s valóban bemelegítői a B) órarésznek. Ez nehezebb gyakorlatokból
áll : szabadgyakorlatokból, erőteljesebb mozgást kívánó játékokból,
továbbá játékos atlétikából. A C) órarész megfelelően összeválogatott
csillapítógyakorlatokat tartalmaz. Néhány óratervben hangulatos
mesék is vannak. A dalos gyakorlatok, utánzó mozgások mind vál
tozatossá, kedveltté és a tanterv elgondolását valóban szakszerűen
szolgálóvá teszik a művet. A szabadban és a tanteremben végez
hető gyakorlatokat egyaránt gazdag találékonysággal teszik változa
tossá. E könyvet nagy haszonnal forgathatja az 1.—II. o. tanítója és
a testgyakorló órát haladó szellemben s a mai kor követelményei
szerint állíthatja a testnevelés szolgálatába. A hat ív terjedelmű mű
ára 2 pengő, fizethető részietekben is.
S. B.

Számolástanítás az elemi iskolában.
írta : Bene Lajos.

Az I. o. részére írt vezérkönyv már a harmadik kiadásban, a
II., III., IV., V—VI. o. részére írtak második kiadásban jelentek meg.
Ezen vezérkönyvekben gyakorlati tapasztalatok alapján nyújtott
tájékoztatások, tanítások és tanítási vázlatok vannak a tanítási anyag
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módszeres feldolgozására, Hogy erős számképeket, tiszta fogalmakat
nyerjenek a gyermekek, logikusan gondolkozzanak, gyorsan és biz
tosan tudjanak számolni. Számolástanítás az I. o. részére 1 P 20 fill.,
a II., 111., IV., V., VI. osztály részére egyenkint 80—80 fillér. Aki az
egyes füzetek árát Bene Lajos, Budapest, 39.365. sz. postatakarék
pénztári csekkszámlára beküldi, annak a kívánt könyvet a szerző
bérmentesen megküldi.

Magyar Tanítók Évkönyvei kedvezményes áron.
Sokan fordultak az évkönyvek szerkesztőjéhez azért, hogy az
évkönyveket 5 P bolti ár helyett 3 P kedvezményes áron szerez
hessék meg. A szerkesztő módot talált arra, hogy ezeket a kíván
ságokat, amíg a készlet tart (kevés van minden évfolyamból), ked
vezményes áron, kötetenként 3 pengőért megküldje. Az 1931—32.
tanévi évkönyvben az általános tájékoztatás mellett, mely kiterjedt,
kiemelkedő rész minden tantárgynak hetekre beosztott részletes tan
menete. Az 1935—36. tanévi részletesen foglalkozik az iskolai ügyekkel,
beiskolázással, tanítók személyi ügyeivel, választással, helyettesítéssel,
szabadságolással, illetményügyekkel, államsegélykéréssel, lakás és
lakbérrel, családi pótlékkal, hadipótlékkal, nyugdíjazási kérdésekkel,
a nyugdíjösszeg, özvegyi segélypénzmegállapítással, betegsegélyezés
sel, költségvetés, számadási ügyekkel, általában minden olyan üggyel,
ami az iskolát és a tanítót közelről érdekli. Az 1936—37. tanévi a
legújabb rendeleteket ismerteti, tartalmazza az ország tanítóinak,
tanítónőinek, óvónőinek teljes névsorát a szolgálati idő feltüntetésével,
a tanügyközigazgatás tisztviselői, körzeti iskolafelügyelők nevét és
beosztását; tájékoztatásokat nyújt a tanítási vázlatok készítésére, az
ált. továbbképzőiskola hetekre beosztott tanmenetét hozza. Aki az
évkönyvek bármelyikét meg akarja szerezni, annak az árába 3 P-t
és a postaköltségre 61 fillért, összesen 3 P 61 fillért Bene Lajos,
Budapest, 39.365. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára küldjön be
és a szerkesztő a kívánt könyvet bérmentesen megküldi.

HIR
Kitüntetés. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt végrehajtó bizottsága Busz Imre
szárazdi tanítót ezüst emlékéremmel tün
tette ki az Ifj. Vöröskereszt szolgálatéban
több éven át kifejtett buzgó és eredményes
munkásságáért.
Gyászhirek. Aug. 13-án temették el
nagy részvét mellett Váraljai (Werstroh)
Konrád ecsényi ig.-tanítót, ki a köteles
ségüket híven teljesítő, magukat elégető
emberek sorába tartozott. Áldás emlékére.
— Szeptember hó 11-én kísérték örök
nyugalomra Ivánegerszegen Sümegi Sán
dor tárnokréti ny. ev. tanítót, kinek el
hunytéról e család a következő gyászje
lentést adta k i : „Alulírottak úgy a ma
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gunk, valamint az összes rokonság nevé
ben fájdalomtól megtört szívvel tudatják,
hogy a felejthetetlen jó férj, szerető apa,
após, natgyapa és hűséges jó rokon : Sü
megi Sándor tárnokréti ny. ág. h. ev. tanító
életének 68-ik, boldog házasságának 39-ik
évében rövid szenvedés után folyó hó
9-én délelőtt 9 órakor az Urban csende
sen elhunyt. Drága halottunkat folyó hó
11-én d. u. 3 órakor fogjuk Ivánegerszegen
örök nyugovóra helyezni. Ivánegerszeg,
1936 szeptember hó 9-én. „Ama nemes
harcot megharcoltam, pályafutásomat el
végeztem, a hitet megtartottam.“ „Szeret
tünk a sírig, szeretünk a síron túl is i“
Emléke legyen áldott 1

KÖNYVISMERTETÉS
A Dunántúli Népművelő kiadványai.
Igen sokszor halljuk még most is, hogy az iskolánkívüli nép
művelés iránt nincs érdeklődés. Sokan egyszerűen megállapítják:
„a mi népünk nem akar tanulni." Vájjon ez a megállapítás tárgyi
lagos-e ? Határozottan állítjuk, hogy nem ! Legtöbbször nem a nép
ben, hanem az előadóban van a hiba, aki nem tudja, hogy mit és
hogyan adjon elő. Erre ad feleletet a Dunántúli Népművelő cimű
folyóirat, mely az iskolánkívüli népművelés módszertani és pedagógia
kérdésein kívül havonta 3 —4 kidolgozott előadást is közöl.
A havonta megjelenő folyóirat előfizetése egy évre 6 pengő.
A lap előadási anyagát kiegészíti Dezső—A blánczy: „Időszerű
gyakorlati népművelési előadások" c. munkája. E munka 60 teljesen
kidolgozott népművelési előadást tartalmaz, így három-négy évig
nem lesz gondja arra, hogy mivel álljon a nép elé, mert az elő
adások úgy vannak összeválogatva, hogy a gyakorlati életből vett
témáik időszerűek és élvezetesek. A 300 oldalas munka ára 6 pengő
40 fillér.
Ott, ahol a nép még nem szokta meg a népművelési előadá
sokat, arra kell törekedni, hogy odacsalogassuk. Hogyan érjük ezt
el ? Ha szórakoztatunk, ha apró kis jeleneteket, 1 felvonásos szín
darabokat adunk elő a népművelési előadások keretében. Ezt a célt
szolgálják kiadásunkban Népművelési Színpad cím alatt megjelent
színdarabok. A darabok minden színpadi felszerelés és kellék nélkül
előadhatók, melyek szórakoztatva tanítanak. A szereplők száma
darabonként 2—8 között váltakozik s legtöbbször iskolásgyermekekkel
előadhatók. Eddig a következők jelentek meg: I. Csak vidáman. 2.
Selyemben az ördög. 3. Hogyan fogadják a munkából hazatérő apát.
4. Pistukát beíratják az iskolába. 5. Ne verd a gyermeket. 6. Kerüld
a pert. 7. Cigány a bíró előtt. 8—9. Két sógor tréfás beszélgetései.
10. Fegyverünk a szeretet (karácsonyi színmű). Mindegyik darab ára
80—80 fillér, kivéve a kettős számét, mely 1'60 pengő. A darabok
szerzői jogdíj fizetése nélkül előadhatók.
Végül felhívjuk olvasóink figyelmét Dezső : Magyar Hazám c.
munkájára. Ha a magyar hazát szóban és képben meg akarjuk ismer
tetni, úgy e munkát nem nélkülözhetjük. A munka a vkm. által az
elemi és középiskolákban, mint segédkönyv is ajánlva van. Az 500nál több művészi képsorozata nemcsak gyermeknek, de felnőttnek
is élményt jelent, mert az egész ország nevezetességeit felöleli.
Az itt felsorolt munkák kaphatók a Dunántúli Népművelő kiadó
hivatalában Szombathely, Hollán Ernő-utca 1. Postatakarékpénztári
csekkszám 42.092. Ha a megrendelt munkák árát olvasóink előre
beküldik, úgy 25% árengedményt adunk, mely a beküldendő öszszegből levonható. A könyveket 3 havi egyenlő részletre is szállítjuk,
ha a megrendelt művek árának Vs-ad részét előre beküldi. A szál
lítási díjat a megrendelő fizeti.
E rendeléseket lapunk útján eszközöljük.
Szerk.

A magyar keresztyén könyvpiac karácsonyi esem én y e!
A Harangszó kiadásában megjelent egy reformátori-hitvallásos szellemű káté
„Krisztus a Királyunk“ címen. Az egyetemes egyház engedélyezte konfirmációi
tankönyvül. Még más káté mellett is elsőrendű vezérfonal szolgálatot tesz. Ára 30
fillér és a portó.
Ugyancsak megjelenik december elején „Istené vagyok“ címen egy kis füzet,
egyházunk tanításáról. Aki meg akarja tudn , hogy hit és élet dolgában mi az egy
házunk tanítása, olvassa el ezt a könyvet, Nagyon alkalmas karácsonyi ajándéknak
is. Minden öntudatos egyháztag kezébe oda való ez a könyvecske Ára szintén 30
fillér és a portó. Mind a kettőt a Harangszónál lehet megrendelni Győrben.

Hirdetés.
ALSÓRÖNÖK ev. leányegyházközség hadbavonult kántortanitójának helyette
sítésére pályázatot hiídet. Javadalom : 35 értékegység, államsegély. Kötelességek
dijlevél szerint. Ev. kántorképesitő bizottság előtt szerzett kántori és német tannyelvű
képesítés szükséges. Az állás betöltésénél irányadó a 69.030—1934. VI. sz. VKM
rendelet. Az állás 1937 január 1-én elfoglalandó. Pályázati határidő a hirdetés meg
jelenésétől számított 3 hét. Válaszbélyeggel ellátott pályázatok a szentgotthárdi ev.
lelkészi hivatalhoz küldendők.

Szerkesztői üzenetek.
Tállyai !., Sopron. A cikket hálásan köszönöm. Mivel megszakítani nem
akarom, a januári számban közöljük. — Szollár 1„ Győr. Hosszúsága s felhalmo
zódott időszerű egyesületi közlenivalóink miatt ismét visszamaradt egy számmal.
— Istenes J., Németzsidány. Megkaptam. Januári számunkban akarom közölni. —
Dr. Pozsonyi K. Ez volt inkább időszerű, a másik később jön — Kristóf Kálmán,
Csikvánd. Szívesen veszek közleményt az angol, amerikai és lengyel viszonyokról
is. Hálásan köszönöm a levélben kifejezett jóindulatot. Legközelebb személyesen
óhajtok találkozni. Sajnálom, hogy ez Győrben nem történt meg.
Péterhidi József,
Budapest. Köszönettel vettem, januárban ismertetem. — Ablánczy, Szombathely.
Az értésitést köszönöm. Az elszámolást nagyobb időközökben eszközöljük.

A kiadó üzenetei.
Sárvár. 1936 október 29-én feladott tíz pengővel az előfizetés f. év végéig
rendeztetett. — Iklad. 1935 június 14-én 5, 1936 nov. 12-én 5 pengő érkezett pénz
tárunkba. Ezzel a 10 pengővel az előfizetés 193b. év végéig van rendben. — T árnok
réti. Nov. 12-én pénztárunkba küldött 10 P-vel előfizetésük 1937 december végéig
van rendben. — öcs. A jelzett időig várok. — Tolnay Pál, Nyíregyháza. Soraimra
várom a szíves választ. — Fecske Pál, Tápiószentm árton. A meglepetést, mit a
posta okozott nekem, hálásan köszönöm ! — Láng Gyula, Alsónána. Kedves sorait
köszönöm. Valósággal meghatottak azok. A lapot 1937-ben is küldöm címére. ír
cikkeket s a tiszteletdíjat betudjuk az előfizetésbe. — Zierm ann Lajos, Kővágóörs.
A levélben említett 300 P, valamint a 362 P is elment a kívánt helyre. Rendben
van ez a dolog teljesen I — Királyfalvi Gusztáv, Bpest. Kérem sürgősen az elnök
kel láttamozott nyugtákat! — K arsai István, B ékéscsaba. A küldött 20 P-t köszö
nöm. Várom az Ígért névsort. — Róth Kálmán, Aszód. Az 56 pengőt megkaptam
Köszönöm. Ha találkozunk, külön nyugtát is adok róla. — Solti János, Kiskőrös.
Igen kérem lev.-lapomra a felvilágosító választ.

Királyfalvi Gusztáv üzenetei.
Többeknek. A hadiévek nemcsak a nyugdíjjogosultságot, hanem a százalékarányt (évi 2 százalék) is növelik. — Gömbös J., Jákfa. Segélyed ügyében eljártam.
Decemberben döntés. — Emléklapos tiszt. Az emléklap megújítása saját érdekedben
kívánatos, mert a hátrány jelentkezése idején orvoslásnak helye nincsen.
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Legyünk őrállók!
Révfülöp tündéri fekvésű üdülőtelepe okt. 15-én evangélikus
tanítók táborszállása lett. Ahova pihentető nyári üdülésre még sokan
nem juthattak el, oda elhozta tanítótestvéreink közel 100 főnyi sere
gét az egyesületi munka, a tanítói testvériség és közösség gondolata.
Az ősrégi Kóvágóőrs közelében rohamosan fejlődő Révfülöp szim
bóluma népoktatásügyünk fejlődésének. Valamikor tenger, majd
mocsár volt a község helyén. Már a rómaiak kulturáltsága meg
kereste azonban a jövő fejlődésének ú tjá t: csatornát ásott, hegyet
vágott át és mocsarat csapolt le. A honfoglaló magyarság tovább
vívta a maga harcát a természet erőivel : követ tört, földet művelt,
munkája mellett védte földjét tatár és török ellen. A vérzivataros
idők templomromjai s összeomlott hajlékai beszélnek a múltak küz
delmeiről. De új hajlékok épültek Isten dicsőségére és emberek szá
mára. Uj települések megtalálták a jövő fejlődés útját: kiépült a
szőlőtelep üdülőteleppé fejlődve. A község őrsön álló lakói, az őr
állóként vigyázó és dolgozó nép megvetette boldogulásának alapjait,
így találunk mi evangélikus tanítók is párhuzamot közgyűlésünk
helye és a mi hivatásunk között: őrállók vagyunk egyház- és nem
zetépítő feladataink terén. Legyen bár küzdelmünk kemény, nehéz
kőtörő munka, nem állhatunk meg csüggedten a félúton, hanem őr
állóként kell magasra emelnünk jövőbe vetett hitünk zászlaját.
Szinte szédületes meglátások tükrében látva eddigi törekvé
seinket, volt az elmúlt évben olyan idő, amikor csüggedés vett raj
tunk erőt. Hogy tudja az ev. tanítóság munkarendjébe állítani azt a
sok többletmunkát, amit az elmúlt egyesületi év kultúrpolitikai fejlő
désmenete elénk tárt ? Az evangélikus tanítóság haladószellemű volt
mindig s munkájából részt kért nemzete, annak minden kulturális,
társadalmi, népjóléti és gazdasági mozgalma, részt kért egyháza s
annak minden szociális, missziói és lelki megnyilatkozása. Bármeny
nyire kettős emberi életprogramm s bármennyire nehezünkre esik is
az új feladatokkal való megküzdés nagy munkája, őrállóként kell
magasra emelnünk kőszálként megálló hitünk zászlaját! Világnézeti
harcok korában az istentelenséggel szemben legyünk őrállói a fele-
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baráti szeretet és keresztyén hit egyedüli világmegváltó eszméjének 1
Ez hozhat csak sikert nevelőoktatói munkánkban, lakóhelyünk szo
ciális kérdéseinek megoldásában és társadalmi problémák tisztá
zásában.
E bevezető gondolatok mellett összekötött bennünket üdülő
házunk : a tanítói közösségi gondolatnak, egymást támogató testvéri
készségnek szimbóluma. Testvéri találkozás színhelyévé lett révfülöpi
üdülőházunk a közgyűlés alkalmával és sok szép emléket hagyott
az együtt töltött órák lefolyása. Erősítse bennünk továbbra is az
evangélikus tanítói testvériség gondolatát.
E testvériség jegyében történt gyönyörű egyhangúsággal a tiszt
újítás is. Jó elindulás további 6 esztendő munkájára 1 Egység, össz
hang és béke jegyében vállalva Isten segitségével az egyesület veze
tését, kéri elnök s tisztikar, választmány és bizottság, az egyesület
további támogatását az egyesületi, az egyház- és nemzetépítő őrálló
munka célkitűzéseinek megvalósítására 1

Vallástanítás gyermekfejlődéstani alapon.
Irta : Elefánty Sándor.

(Folytatás.)

„Visszakanyarodó tanterv“. A mozdony tolat is, de útja csak
előre halad. Á vallástanítás Luther óta sokban fejlődött. Nagy vo
násokban ilyen képet mutat.
A reformáció az egyéni lélek és jellem nevelésére helyezi a
legnagyobb súlyt, különösen a gyermek és ifjú lélek nevelésében.
Charlier G. szerint a reformációt a gyermekeknél kell kezdeni. Erasmus
azt szeretné, ha a gyermeket megtanítanák a keresztség jelentőségére,
öntudatossá tennék benne a keresztyénséget. Luther reformációja
arra törekszik, hogy a tömegek ismerjék meg és hangosan vallják
a reformáció hittanítási tételeit, a pedagógiai cél mellékes volt. Meg
értjük ezt az álláspontot: Luther reformációjának erre a metódusra
volt szüksége, hogy világgá fejlődjön, ez volt az életereje : hitvalló,
öntudatos, hitéért élni, halni, dolgozni akaró új keresztyénség. 1520ban jelenik meg az első kis kátéja (Kurze Forme der Zehn Gebote,
stb.), majd 1529-ben a nagy kátéja.
Luther kis kátéja, amelyet szerzőjének neve, hangja, hire, nyel
vezete, egyszerűsége, minden hityitázást kerülő hangja fölébe emelte
minden vallási könyvnek, az lett századok alatt a vallásoktatás
középpontja, úgy a németeknél, mint a reformáció minden népénél.
Lassanként e nagyszerű könyvecske a XVII. századig s még ma is
a vallástanításban a könyvnélkülöztetés középpontja, ami később a
bibliai történetekre is ráragad. Scholasztikus lett vallástanításunk s
az ma is. Tanító, vallástanár, iskolavizsgáló abban látja a tanítási
eredmény mértékét, hogyan tudják a tanulók könyv nélkül a vallástani anyagot. Ennek alapján osztályozzák a tanulót, a tanítót, az
osztályt és az iskolát.
Luther utódainál ez a káté-tanítás ortodoxiává lett, aminek
természetes reakciója a pietizmus lett. A vallást nem tudni, hanem
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élni kell, biztosabban : Krisztus által Istenben élni. Spencer a fejet a
szívbe akarná vinni, a bibliát teszi meg szemléleti anyagnak a vallás
tanításban. Francke a bibliai történeteket tanítja, amelyet Hübner ír
meg kora számára. A vallástanítás metodikusai: Mosheim és Basedow
a sokratesi kérdve-kifejtő módszerrel akarják napfényre hozni a gyer
mek elméjében öntudatlanul szunnyadó vallásos igazságot, sőt ön
tudatosítani akarják, mert a vallás szerintük észigazságok rendszere,
amelyik örökérvényű, változhatatlan igazság, velünk született, amit
csak a sokratesi kérdezés művészete hozhat felszínre. Ez az intellektualizmus sem tarthatta fenn magát sokáig. Helyébe a historicizmus
lépett. Ez az irányzat érzületet lát a vallásban. A próféták, a hit
hősök, vallási élményen átment bibliai alakok objektiv keresztyénségét kell beleoltani a subjektiv alanyi életet élő gyermek leikébe.
Salzmann a történeti Jézust állítja be a vallástanítás középpontjába.
Pestalozzi érzületet lát a vallásban, szerinte a vallást nem tanítani,
hanem a gyermeket már a családtól kezdve vallásosan kell nevelni.
Schleiermacher szerint a vallástanítás lényege Jézus belső életének
az átszármaztatása a gyermekre. Fő az érzelem és akarat., befolyá
solása, az ismeretközlés másodlagos szerepet játszik. 0 a mai
vallástanítás megteremtője. Híve, Palmer azt mondja : A tanítás anyaga
alkalmazkodjék a gyermek szellemi fejlődéséhez. Palmer bibliai tör
téneteket tanít, majd második fokon a bibliát adja a gyermek kezébe,
végül a kátét. A keresztyén ismeretek fogalmi rendszerét, ahogyan
ő mondja s ez szól a reformációhoz visszacsavarodni akaróknak :
,,A bibliai történetek az isteni kijelentés fájának első kedves virágai.
Maga az írás a teljes lombkorona, a káté igazságai a megérett
gyümölcsök“P S mi gyümölccsel etetjük a nyolc-kilenc éves éretlen
értelmű gyermeket. Sőt még a hét évesre is ró akarjuk kényszeríteni.
Az érzelmi vallástanítási irányzat minden igazsága mellett sem
tudott olyan előre jutni, mint amilyent megérdemelt volna, mert
Hegel és Herbart értelmi irányzata újra erőre kapott. Az érzelmi
irányzattal szemben vitatják, hogy minden tanítás, így a vallástanítás
felépítésében is az értelmi fensőségé az elsőség. Ez dominál ma is.
Ennek az irányzatnak képviselői a formalizmus kaptafájára húzták
fel a tanítást s szerintük mindent ki lehet hozni a gyermekből, ha
a kérdéseket művészi módon kezeljük.
Az érzelmi és az értelmi irányzat hívei mellett még mindig él a
dogmatikus álláspont üdvtörténeti egyedülvalósága. Reu, Eckert
szerint első a tan, a bibliai történet, a módszer és a tanítás formája
nem lényeges. Az érzelmi irány képviselői, később lélektani kutatások
figyelembevételével bizonyos lélektani megállapításokat vittek be a
tanításba, az akkori gyermeklélektan állása szerint. Irányzatuk vallás
lélektani, aminek eredménye a ref. tanterv I—11. osztályú felosztása.
Ok nemcsak az érzelmi irányzat képviselői, hanem a modern, élmé
nyeket kereső, szívhez szóló bibliai történetek újszerű feldolgozásán
fáradoznak. Pfenningsdorf, Niebergall, de különösen Kabisch peda
gógiai finomsággal, melegséggel viszi közel Jézust a gyermeki lélek
hez. Zurheller meseszerűen, sokszor a bibliai történet eredeti alap
1 S z e le i. m ű n k . 21. la p .
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eszméjétől eltérően, szabadon, elbeszélő művészettel mondja el a
történeteket.
Az újítók egy kicsiny tábora vallástörténeti alapon tanítja ,az
V.—Vl.-tól az összehasonlító egyháztörténetet az ifjúságnak. így
akarja az evangéliumi egyház igazi jézusi igazságát bizonyítani.
A munkaiskola irányzata, Eberharddal, vallásos élményeken
keresztül akarja a gyermeket rávinni a jó cselekedet gyakorlására.
Egész tanítását a gyermeki aktivitásra alapítja, a gyermek beleélő
fantáziáját mozgatja meg, működésre bírja a gyermek muszkuláris
tevékenységét is : rajzát, kézimunkáját, minden megjelenítő formáját
elfogadja, mert neveli a fő tanítási c é lt: az átélést. A dramatizálást,
mint a gyermeki lélek ösztönszerű, spontánul támadó és ható ábrá
zolását, mit sem előkészíteni, sem megrendezni, se előre meghatá
rozni, újra megcsinálni nem lehet, erősen felhasználja célja elérésére.
A dramatizálást azonban nem minden tanító tudja „kiteremteni“ a
gyermekből, ahhoz nagyszerű tanítói megérzés, intuitiv lélek, szuggeráló erő, bölcs előrelátás, végtelen finom lelki megérzés szükséges.
Olyan, mint aki játszani tud az alvó gyermeki lélek-megmozdulások
húrjain, aki ki tudja nyitogatni a gyermek tudatalatti lelkét. De a
dramatizáláshoz kell lelkileg jól hangolódó gyermek is a beleélést
elragadtatással átélő médium-gyermeki-lélek. S még egyet: a drama
tizálást újra átszűretni a gyermeki lelken nem lehet. Az csak egyszer
mutatkozik meg bájosan, finoman, mint ritka szép délibáb, aztán
elfújja az idő lélekzetvétele.
A dramatizálás „nem iskolai dráma“, semmi kapcsolatban
nincs vele. Nem is „játék modern köntösben“,1 mint Gaudy írja.
A dramatizálás a gyermeki lélek mélységeiből feltörő, meg nem írt,
meg nem tanított gyermeki aktivitás költeménye.
E rövid történeti képből látjuk, hogy a vallástanításnál — négy
század alatt — nem volt visszafejlődés, csak előre haladás. Válta
kozhattak az értelmi, tani, érzelmi irányzatok, beleszólhatott száza
dok uralkodó felfogása, egy-egy filozófus, pedagógus, theológus szava,
szuggesztiv aktivitása el-eltéríthette a haladás egyenesétől a fejlődést,
de a haladást meg nem akaszthatta.
Minden eddigi irányzatnak egy alapvető hibája volt — néze
tem, meggyőződésem szerint — a felnőtt ember fejéhez, szívéhez,
értelmi, érzelmi, akarati életéhez, lélektanához szabták a vallás
tanítást, bár a valláslélektani irány képviselői adtak bizonyos enged
ményt a gyermeklélektani kutatásoknak, de mindig a bibliai anyag,
a dogma sérelme nélkül. Előttük egy volt a c é l: a gyermekkel 6
éves kortól 15—16 éves korig — elemi iskolai vonatkozásban mon
dom, a középiskolai nem tartozik ide — el kell végeztetni a vallás
tanítás anyagát, hogy jó keresztyént kapjunk. Feledték, hogy a 16
éves ifjú nem felnőtt sem testi, sem lelki konstituciójában, nem kész
ember, így vallási képzetei, felfogása nem differenciálódott, nem
kiteljesedett, ennek az ifjúnak elvi meggyőződése, világnézete nincs,
ott áll a pubertás viharaiban támasz, vezető nélkül a konfirmációval
útrabocsátva. Nem érezzük, hogy itt nincs még a munka befejezve,
1 G a u d y id. m ű n k . 3 8 — 39. la p .
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itt valamit elhibáztunk, amit se a szószék, se az istentisztelet, se az
ifjúsági egyesületek nem tudnak behozni.
Más alapra kell helyezkednünk, egyedül a gyermekfejlődési
alap a helyes, az viheti csakis új irányba a vallástanítást, ahol nem a
káté, a bibliai történet, a biblia, az egyháztörténet a fő, mert ezek
csak puszta eszközök a gyermek fejlődő lelkének táplálására, kiteljesítésére.
Hogyan fejlődik az erkölcsi ember ? Úgy, ahogyan Pál apos
tol mondja: (Pál kor. I. 13. 11.) Mikor gyermek voltam úgy beszél
tem, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
mint gyermek. Mikor férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekes dolgo
kat, régi bibliánk szerint: „a gyermeki sajátságokat.“
Ez az idézet híven fejezi ki az erkölcsi ember fejlődését,
„sajátságait“. Ha másképpen beszél, gondolkodik, ítél a gyermek,
mint a felnőtt ember, akkor ahhoz kell igazodnia minden ismeretközlésnek, így a vallástanításnak is.
Nagy László, a magyar gyermektanulmányozás európai hírű —
nálunk kevésbbé ismert — nagysága azt mondja: „Nem beszélve
a 0—1, majd az 1—3 éves korról, mert akkor erkölcsi érzelmekről
beszélni nem lehet, a 3—8 évig tartó első gyermekkorban már jelent
keznek az erkölcsi érzések csírái, de teljesen ösztönszerű, jelleggel.
A gyermek akarata az önző érzelmek uralma alatt áll. A gyermek
hibái természetes önzéséből következnek. Önzetlen érzelmei: a von
zalom, részvét, adakozás, segíteni akarás utánzásnak vagy a bajtól
való ösztönszerű irtózásnak következményei. A gyermekből hiányzik
a lelkiismeret, csak a félelem van meg s azok az erkölcsi érzelmek
növekedőben, több-kevesebb tudatossággal, amelyek a függés érzel
méből sarjadzanak, amit ki lehet fejleszteni engedelmességgé, ragasz
kodássá. Homályos érzés él a gyermekben Isten iránt.“
Ez a gyermeklélek-kutató megállapítása. Mi most a vallási
nevelés célja ? Az ösztönöket kell lassankint önzetlenséggé nevelni,
a félelem érzését istenfélelemmé, a vonzalmat szeretetté, az anlropomorfizált (személyes) istenhitet a szerető mennyei Atya hitévé
finomítani.
E célnak milyen vallási anyag felel meg ? „Az erkölcsi javakat,
ideálokat, eszményeket személyesítéssel, élményekkel játékosan indítjuk
el. Minden tudás élményeken nő, nem befelé viszek erkölcsi csírát,
hanem a gyermek leikéből fejlesztem kifelé sugárzón az erkölcsi
érzelmet, mint a fa is belülről nő kifelé. Ezeket az élménysorozatokat
dolgozza föl a gyermeki lélek erkölcsi habitussá, egyéni módon.
Az ószövetségi ember antropomorfizálta Istenét, aki beszél, szól,
haragszik, büntet, jutalmaz, jár a földön, tanácsol, óv, int, védelmez.
Miért ne személyesíthetnénk meg mi is a kezdő fokon ? S ha Isten
személyesíthető, akkor az ő erkölcsi javai is járhatnak, kelhetnek,
élhetnek személyesen a gyermek életében, mint a Rend, Figyelem,
Szeretet, Szabadság, Tisztaság, Felebaráti szeretet stb. E személyek
mesébe öltöztetve, kis verssel, dallal színesítve örök nyomokat hagy
nak a gyermeki lélekben.“*
2 Mi lesz a módszere? Az utánzás. Az 1.
A Gyermek. 1916. évf. 157. lap. Nagy László: A gyermek erkölcsi nevelése.
2 Vezérkönyvünk 17. lapján dolgoztam fel.
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osztályban — tudjuk — szoktatással indult meg a munka s mi a
szoktatás, ha nem utánzás. Mindezt leírtam az előbb említett köny
vünkben részletesen, gyakorlatilag is bemutatva.1
A személyes Istennel kell a gyermeket minél hamarabb viszonyba
hozni. Erre a legalkalmasabbak az Ószövetség legprimitívebb törté
netei, ahol Isten sokféle emberi tulajdonságba öltözködik. E viszonyból
kell megszületni az imádkozás szükségességének. Lássa a gyermek,
hogy azok az ószövetségi ősatyák nem élhettek Isten nélkül, szük
ségük volt a vele való beszélgetésre, mint a mindennapi kenyérre.
Természetesen e történetek rajzát, környezetét a gyermek életébe
ágyazom bele. A gyermeknek gyermek az ideálja. A gyerek Ádám
és Éva a paradicsomban sétálnak Istennel, el-elbeszélgetnek, kiöntik
a szívókét és Isten tanácsot ad nekik. Ábrahám is mindennap talál
kozik Istennel, Istennek barátja, vendége, útitársa, földet ád néki,
Izsákkal el is mennek együtt imádkozni hozzá. Mózes a csipke
bokorban beszélget Istennel, Sámuel a templomban fut Istenhez,
Gedeon vele tanácskozik. Ha ezek beszélgethetnek Istennel, akkor
beszélgessünk mi is : megszületik az első szívből jött imádság. Itt
megint az utánzás a módszer. A tanító megmutatja, hogyan szokott
imádkozni. A házi utánzási formákat tiszteljük és hagyjuk meg.
Anyagot találunk Pósa Lajos munkáiban. Azt mondja Kenyeres
Elemér Pósáról: „Pósa imái nélkül el sem képzelhető a hat éves
kor gyermekvilága. Pósa megérezte, ismerte a gyermek szellemi fej
lődését, érdeklődésének alakulását, minden verse finom és alapos
gyermekismeretről, a gyermek lelki szükségleteinek jól ismerőjéről
tesz tanúságot.“23Vagy ahogy Herczeg Ferenc mondja : „Letért Pósa
az eddigi útról, visszament az ősi forráshoz, a gyermekhez.“ (Előszó
Pósa verseihez.) Gárdonyi megállapítása súlyosabb : „Ami nemzeti
kincse van a magyar léleknek különféle gyűjteményekben, a magyar
reformáció, a magyar reformátorok ősi zsoltáraiban, dicséreteiben,
ő azokat gyermekivé dolgozta fel, elszórta örökhatású, kedves kin
csekül az országban, a gyermeki lelkekben. Munkásságának nemzet
nevelő hatásában egy lépcsővel sincs lejjebb Petőfinél, Aranynál,
Jókainál.“ 1 Idekapcsolódik az iskolaelőtti kor gyermekvilága, állatai,
használati tárgyai. „Benső barátságban él a gyermek a ház körül élő
állatokkal. Beszélget velük, ugyanazon érzéseket tulajdonítja nekik,
mint amelyek az ő lelkét töltik el. Ahogyan beszélget a fürjmadár
a bogárkával, a búzavetéssel, a pillangó a jácinttal, úgy szól a
gyermek az élettelen tárgyakhoz, a jelenségekhez, a hópehelyhez,
a tavaszhoz, az Istenhez, tudja, mit mond a fecske, a daru, mit dalol a kis
madár, mit csiripel a verebek esti imája.“4 A személyes Istent egy
gyermekköltőnk se tudta úgy megszólaltatni gyermeki szájon, mint
Pósa. Ki ne ismerné a napot elfújó Istent, Isten szemét, amelyik
„világít a nagy sötétségben“, a napot, a holdat kezében tartó Istent.
Hogyan finomítja versekben a személyes Istent a mennyei Atya hitévé.
„Imádság a lélek szárnya . . . Ö mindent hall . . . Mikor imádkozol. ..
A jóságos Isten akarata nélkül . . . Legyünk együtt ketten .. . Zárd be
1 U. o. 17-22. lap.
3 3 Kenyeres Elemér: Pósa Lajos nyelve. 1926. 10. és 13. lap.
4 Gyöngyössy László: Irodalomtörténet. VIII. évi. 3—13. 190. lap.
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szivem a rossz e lő tt... stb.“1 Milyen pedagógiai művészet, mikor
versel a főhajtó virágról, a galambszárny tisztaságáról; kihallja a
patak csörgéséből Isten szavát akkor is, „mikor az ég megharsan“,
vagy az ég megkékül, abból is Isten beszél, mikor a daloló kis
madárral tanítja meg imádkozni a gyermeket. „Ott van, ott van min
denütt az Isten, mennyen, földön, hordom a szívemben.“ (Versidézet.)
Van-e ennél gazdagabb kincse, vallástanításra alkalmasabb anyaga
egy nemzetnek, mint amit Pósa a magyar gyermekeknek adott, egye
nesen az I. osztályos gyermeknek. Nincs. Feldolgozta ezt már valaki?
Tudtommal senki. Minden ilyentárgyú verse elmondva egy-egy mese,
egy-egy ószövetségi történettel beleszőve naivan, gyermeki Pósanyelverx, ahogyan a hatéves gyermek beszél. Ezt kell valakinek
feldolgozni s közreadni. En már régen próbálkozom vele.
Ezt a hálás, csupa poézis-ízű anyagot azalatt a két és fél hó alatt
végezzük el, amig az 1910-es tanterv szerint eljutunk Jézus születé
séhez, december elején
Az előbb tárgyalt subjektiv személyes istenhitnek kell folytatódnia
a karácsonnyal. Itt ismerkedik meg a gyermek Jézussal. Eddigi szülői,
tanítói, vallástanári tanításainknak eredendő bűne az volt, az még
ma is, amilyen naivan tanítjuk karácsony előtt a Jézus születését,
vele a karácsonyi meglepetések ezerféleségét, raffináltan, gyermeki
lelket megejtően, olyan ellenkező végletbe esünk, amikor a további
jézusi történetek tanítása során komoly, örök bölcsességeket szóló,
rendkívüli hűvös magasságokban ülő, hozzáférhetetlen istenfiút muta
tunk be a Jézusban, nem Jézuskát, a kis Jézust, akit a karácsonyban
magához hasonlónak ismert meg, hanem eszményi megváltót, bűnöktől
szabadítót, a halál legyőzőjét, fejedelmet, ki Isten jobbján ül, nem
a gyermek leikébe beplántálva. Jézus kortársává kell lenni a gyer
meknek, hogy vele növekedjen évről-évre, serdüljön, váljon ifjúvá,
akit megért, megszeret, elválaszthatatlan vele, eggyé lesznek, aki át
segíti őt a pubertás viharain, vele nő férfivá, kísérője marad egy
életen keresztül, vele öregszik meg, vele tekint vissza az öregség
bölcsességével hanyatló élete borús-derűs múltjára, mint a lenyugvó
nap sugara az árnybaborult földre s megelégedéssel köszönti Jézust,
ki odaát is vezetője lesz. „Te voltál útam, igazságom, életem, Te
általad lettem azzá, ami vagyok, Te nyújtod nekem a halál által a
mennyei jutalmat osztályrészemül.“’ Az ilyen Jézussal növekedett
lélek énekelheti öntudatosan : „Jézust el nem bocsátom, Összeforrt
a lelkem véle . . .“ (407. verstöredék.)
De lássuk a jézusi történeteket. Jézus születése naivan, egysze
rűen, gyermeki nyelven elbeszélve, a menekülő Jézus (Lagerlöf Zelma
szerint), a könyörülő Jézus (Pohárnok elbeszélése), a bibliázó Jézus
(Gárdonyi: Arany, tömjén, mirha). A,templomba induló Jézus (Pósa:
„Mi az a nap, az a fényes“, vagy „Édesanyám a templomban .. .“)
karácsony a názáreti házban ; Jézus és a gyermekek ; az apjának
segítő fiú ; Jézus templomi megfigyeléseit elmondja nekünk a szegény
asszony filléreiről ; a farizeus és a publikánusról; az árpakenyeres,
Jézust kisegítő fiúról; a Jézust éljenző jeruzsálemi gyermekekről;12
1 Pósa imáiból. Pósa gyűjteményes kiadásai.
2 Vezérkönyvünk 121. lap.
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az Isten országa gyermekeivel együtt; édesanyák Jézusnál; Jézus
imádkozik a tizenkettővel; az irgalmas szamaritánus esete ; a vendégszerető Zakeus; a feltámadt naini fiatalember. E példákban meg
ismeri a gyermek Jézus tulajdonságait, amit neki is utánozni kell.
Látja a könyörületet, az adakozó, önzetlen, engedelmes, segítő, részt
vevő Jézust.
Természetesen ebből a bőséges anyagból válogathatunk az
I—II. osztályra elég történetet. Ehhez kapcsolódhatik néhány ó-szövet
ségi történet, mint az édesanyai önfeláldozás példája Mózes meg
mentésében, a testvéri megegyezés Ábrahám és Lót, a fiúi hálát
József történetében. Ezt kiegészítjük az őszi, téli, tavaszi, nyári ter
mészeti jelenségek megfigyeléséből a gondviselő Isten megnyilatkozó,
mindenre kiterjedő jótéteményére, mire megint Pósa versei adnak
elég megvilágosító példát, egyik-másik dalban csenghet fel. (Mit
dalolsz, te kis madár, a virágos ágon ? Künn a mezőn .. . Verebek
esti dala, Kacsóhtól, Istenem, teremtőm, Őre a világnak, Tihanyitól.)
Vezérkönyvünkben több ilyen dal van m ég: Én Istenem, légy itt
jelen . . . Zárd be szivem a rossz előtt. . . Hajlékodba . . . Ide illik
Sántha Károly 73. éneke : Szétárad ismét. .. Azonban ne a kará
csonyi Krisztus Urunk dallamára, hanem Tinódi: Siess keresztyén
lelki jókat venni — dalára énekeltessük. Pósa versei a gondviselő
Isten szemléltetésére, a hű madarak, téli muzsikusok, kicsi csűr,
tavaszkor, nyárban, ősszel, télen, jöjj el tavasz stb. mind alkalmasak.
A subjektiv kor második fele a III. osztályra kerül. Vallási
nevelésünk célja: A családból elindult gyermeki lélek szeretetét
nagyobb közösségre, az iskola szociális emberbaráti körére kiter
jeszteni. A vallási anyag : Mit csinálnak Jézus iskolájában ? Jézus
tanítványainak bemutatása, ahogyan a biblia és Jézus jellemzi őket.
A heveskedő, ingadozó Simon, a szerény Jakab és Taddeus, a két
színű Judás, a lenézett Máté és Fülöp, a kételkedő Tamás, az inga
dozó kősziklává edződött Péter, a mennydörgő János, aztán András,
Bertalan, a jobb részt választó Mária, a kánaaníta alázatos asszony,
a hívő Jairus, az engedelmes százados, mint egyének. A tanítványok
a tengeren (tömegnyilvánulások), az átkozódó, aggodalmaskodó
tanítványok, a gazdag ifjú (anyagias gondolkodás), Mária Magdolna,
a kilenc és a tizedik bélpoklos, a legnagyobb tanítvány, a Jézusnak
szolgáló asszonytanítványok. E példákat típusokul használhatjuk fel
az iskolásgyermek életére, mert ott is vannak Péterek, Jánosok,
nevelő hatásuk mélyíti el a felebaráti szeretetet egymás iránt, önfeláldozást a tanító Jézus iránt, aki nem ül emelvényen felettük,
hanem köztük, velük él, belelát a lelkűkbe, dolgozik benne, egy
darab mennyországot teremt közéjük, amelynek egy a világítója:
a szeretet. De Amicis Szív című művéből is válogathatunk iskolagyermektipusokat, felöltöztetjük őket bibliai környezetbe. Az alkal
mazás analógiák alapján könnyű: Ki olyan, mint Simon, Júdás stb?
Kinek kell megjavulnia? Egyházi énekanyag: 403, 404, 407, 213,
409, 424, 432, 436, 443, 452. számú énekszövegek dallama.
Ez a terv feltételezi, hogy nem vallástanítást, hanem vallásos
nevelést nyújtunk, amit kiegészít az ünnepek előkészítése, átélése,
arról való egyéni beszámolás. A m ódszer: érzéskeltés, a cselekede-
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tek átélése, erkölcsi belátásra jutás, alkalmazás a gyermek életére.
„A második gyermekkor (9— 14 év). A kilencéves kortól fogva
a hasonló korú gyermekek társas élete bensőbbé válik. A gyermekek
társadalmában ugyan még az önzés az uralkodó, de éppen a küz
delem szeretetének, a versenynek, a reális célokra törekvésnek
hatása alatt fejlődnek ki az összes erkölcsi érzelmek elemei. A me
részség, az erő tisztelete, a tekintély előtt való meghódolás, a jog
érzelme, az együttélők és játszók közt az összetartozandóság érzete,
a helyhez való ragaszkodás s a szociális érzések közül a faji érzés.
Ezen erkölcsi érzelmek megjelenésre nézve egyszerűek és kezdet
legesek, értékre nézve alsórendűek, de már világosan jelentkeznek
a gyermek öntudatában s alapjául szolgálnak a magasabbrendű
erkölcsi érzelmek fejlődésének. Ez a kor tehát a primér erkölcsi
érzelmek kora“.1
A vallási nevelés célja : Az önzetlenség kiterjesztése az isko
lánál nagyobb társadalmi körre, tekintélytisztelet, szülőföldszeretet.
(9—10 éves kor.) A. év IV. osztály. A gyermek természetes aktivitá
sát bevonjuk a nevelésbe, az erkölcsi ember kibontakozását ne
gátoljuk, a tekintélytiszteletnek erkölcsi tartalmat és súlyt adjunk.
Anyaga : A hazát kereső és találó Ábrahám, az Urat vendégül látó
házigazda, az isteni tekintély Jákob életében, küzdelmeiben, meg
térésében, a szabadító Mózes (összetartozandóság érzete), a pusztai
nép szervezetlensége, tekintélyt nem ismerése, a tekintély Istene, az
Ür megjelenik a Sinai hegyen, parancsot, szimbólumot á d ; sátor,
táblák, szentély; földi tekintélyt a népnek a papokban, bírák- és
királyokban. A zsidó nép nagyjai, mint erkölcsi tekintélyek : Józsué,
Gedeon, az isteni tekintélyért harcba induló Dávid, egyenes és két
színű tekintélyek: Dávid, Saul, Salamon, a két jó barát. A faji érzés
em berei: Illés és a bálványozás, Ézsaiás, Jeremiás. Az égi tekintély
hirdetői: Keresztelő János, Jézus Krisztus ; az ő megkísértése. Az
isteni tekintély parabolákban : Jézus és a samáriai asszony; a hegyi
beszédből: szeresd ellenségedet; Isten országa, a nagy halászat, a
megvető, a konkoly, drágakő, kovász, a tékozló fiú, a gonosz szolga,
a gazdag és Lázár, Jézus szenvedése és halála, az úrvacsora szereztetése, az isteni tekintély diadala, Jézus feltámadása, mennybe
menetele, a Szentlélek elküldetése, kátéból : a Miatyánk, Hiszekegy,
tíz parancsolat szövege.
B. év. V. osztály. A vallási nevelés célja : A jog és kötelesség
érzelmei. A nyaga : Egyháztörténet. Egyházunk egyetlen törvénye:
a szeretet. Ennek gyakorlása Isten és felebarátaink iránt. Az eddig
tanultak alapján: isten- és felebaráti szeretetben éltek-e Jézus és az
apostolok ? Jézus soha rosszat nem cselekedett, álnokság nem jött
ki száján, meghalt tanításáért, feláldozta magát, megváltotta az em
beriséget ; feltámadása, megdicsőülése. A szentlélek munkája az
apostolokban ; az első keresztyének élete. (Apóst. csel. 2, 42—47);
Barnabás, Ananiás és Safira (apóst. csel. 5); az apostolok a főtanács
előtt (apóst. csel. 5, 17—22); diakónusok (apóst. csel. 5); István vér
tanú (apóst. csel. 6, 7); Pál hittérítő útjai (apóst. csel. 13, 16, 20);
római útja (apóst. csel. 27) ; az első keresztyének élete, a keresztyén
1 N a g y L á s z ló id . m u n k á j a . 157. lap .
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vallás elterjedése, üldöztetés, Konstantinus, a keresztyén egyház
elterjedése, szerzetesek, romlás és meghasonlás, pápai hatalom,
elpogányosodás, az első reformátorok, hitújítás, Luther, Kálvin, a
németországi hitjavítás, Luther élete képekben, október 31, Worms,
Wartburg, Wittenberg, az éneklő Luther. Melanchton. Luther aszta
lánál. Az augsburgi hitvallás. Luther halála. Káté : Isten tíz paran
csolata Luther magyarázatával. Az eddigi bibliai és egyháztörténeti
anyagot felhasználjuk a káté igazságainak szemléletére, gyakorlativá
tételére. Az egyháztörténeti rész olvasása a bibliából. A kátéval
kapcsolatosan : a hegyi beszéd részei: Kik a boldogok ? (Máté 5.)
C.
év. VI. osztály. Cél: Az összetartozandóság érzetének fej
lesztése, megszilárdítása, az isteni tekintély fenntartó ereje egyhá
zunk történetében. A reformáció első nyomai itthon ; az első refor
mátorok a szószéken, a bibliával és énekeskönyvvel, mint ének
költők ; pártfogó uraink ; az ellenreformáció mozgatói: királyok, fő
papok ; az ellenálló Bocskay, Bethlen, Rákóczi; pártfogók és hitehagyottak; a megpróbáltatások ideje, törvényszékek, gályarabok,
üldöztetés ; királyok, azok hatalmaskodói (Karaffa); II. József, II. Lipót;
az evangélikus egyház szabadságát biztosító törvények, alkotmá
nyunk, ev. énekeink, szerzői, zeneköltői, szeretetintézmények, helyi
egyházunk története. A kátéból a miatyánk, magyarázattal.
„A harmadik kor az ifjúkor. Az erkölcsi nevelés kettős feladat
előtt áll : a) biztosítani kell az erkölcsi jellem önállóságát, b) meg
kell szilárdítani a magasabbrendű erkölcsi érzelmek uralmát az alacsonyabbrendűek felett. A jellembeli önállóságot az ifjú önszemléletei
és önbírálatai útján önmaga igyekszik elérni. Adjuk meg neki a kez
deményezés jogát, de ellenőrizzük vállalkozásában, adjunk módot
neki, hogy becsületük, tiszta életük tükör legyen önmaguk, társaik
és mielőttünk.“ 1
A. év. VII. osztály. Cél: Ki lesz az én vezetőm ? A n y a g :
Kiben hiszek ? Jézus egyéni megnyilatkozásai: bátor, önfeláldozó,
emberszerető, igazságos, megváltó, aki megváltóm nekem is a tiszta,
becsületes életben. Bibliai és egyháztörténeti szemlélet: Jézus gon
dolkozása ; Jézus felfogása a törvényről (a haragvó, gyilkos, eskü,
visszatorlás, jótékonyság, önmegtartóztatás, a lélek világossága, kincsgyűjtés, kétféle szolgálat, aggodalmaskodás a mindennapiról, ítélke
zés) ; a jó fa ismertetője Máté 5—7. részei alapján analógizálva a
bibliával és egyháztörténettel. Az apostolok is a legfőbb törvény, a
szeretet szerint éltek. A szeretetet élik maguk is egymás közt, elnyom
ják önzésüket, az önzetlenséget gyakorolják magukkal, idegenekkel
szemben, szeretik ellenségeiket, ez lesz lassanként az ismertetőjel,
ez vonzza a pogányokat a keresztyén valláshoz. A szeretet meg
fogyatkozása az egyház romlásának kezdete. (Kétféle szolgálat.)
Mikor jó gyümölcstermő a Jézus fája, a keresztyén egyház ?
Mit hiszek ? Az apostoli hitvallás lutheri magyarázata.
B. év. VII. osztály. Cél: A kritikai szellem kifejlesztése. A n y a g :
Kiben nem hiszek ? Egyházam tanítása, az ágostai hitvallás, a) ön
magam missziója (Tudom-e magamat megtartani?). A hit főágazatai:
Istenről, az eredendő bűnről, Isten fiáról, megigazulásról, egyházi
1 Nagy László idézett munkája, 157. lap.
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hivatalról, engedelmességről (Ágostai hitvallás 12—38. lap). Idevonat
kozó bibliai helyek elolvasása és magyarázata (Róm. 34., Luk. 17.
10., Máté 23. 2., Efez. 4., 5—6). Káté : az apostoli hitvallástól eltérő
tévelygések, szekták, hazánk, községem szektái. A rajongók, mint
emberi eltévelyedettek. (Analóg : Luther ifjúkori válságai ; voltam én
már eltévelyedett ? Ki vitt vissza a helyes útra ?) Egyházunk iratai
és szervezetei.
A. év. VIII. osztály. Cél: Jézus Krisztus az emberi ideál, a
megváltó, közbenjáró, út, igazság élet megkeresése (Ó tudom kiben
hiszek. 357). b) Önmagam belső missziója Jézus Krisztus által.
Különféle felekezetek, az őket elválasztó tanok, egyezések és különb
ségek ; a keresztség szentsége, lutheri magyarázata (19. lap). Az úr
vacsora két szín alatt való kiszolgáltatása, az ágostai hitvallás erre
vonatkozó szakaszai: úrvacsorái gyónás, bűnbánat, a szentséggel
való élés (20—22. lap). Egyházi szertartások (22—23. lap). A szabad
akarat, a bűn, jócselekedetek, szentek, a miséről (25—39. lap).
B. év. Cél: Jézus Krisztus, nemcsak emberi ideál, hanem meg
váltója, éltetője egyházamnak. A n y a g : egyházam bel- és külmissziója: A hívekben (Ügy fényljék a ti világosságtok...), a csa
ládban (En és az én házam népe tiszteljük az U rat. . .) egyházunkban,
hazánkban, a társadalomban. (A szegletkő.) A belmisszió eszközei:
biblia, énekeskönyv, lapok, íratok, könyvek, vasárnapi iskola, istentisztelet. Luther, mint a belmisszió apja: Hogyan élt? Családjában,
feleségével, gyermekeivel, velük való levelezése ; asztali beszélgetései;
Spannenberg képe ; imádság és munkaközben ; másokkal szemben
való véleménye ; vallomástétele Wormsban, Wittenbergben, birodalmi
gyűlések előtt; mint író, költő, szónok, zeneértő, énekes, szervező.
„Bennem éljen, Benne éljek.“ Egyházi énekek, kivált történeti éne
keink 2—3 hangú letétekben a felső V—Vili. osztályban.
íme a gyermekfejlődés útja a vallástanításban végig.
Itt-ott hézagos természetű a felosztás, de mindenütt indokolt, a
gyermeki lélek fejlődéséhez igazodik. Az énekanyagot csak jeleztem,
de nem soroltam elő. Az pótolható, ha realizálódna tervem.
Tudom, úgy megüli az egyházi közvéleményt, az egyház vezető
köreit a kilengések, felfordulások elleni aggodalmak gondja, veszélye,
hogy ortodoxabbak akarnak lenni Luthernél. Pedig, ha mi nem hala
dunk, nem rendezkedünk be korszerűen a vallástanításban, nem
igazodunk híveink lelki élete fejlődéséhez, a kicsiny gyermekkortól
kiindulva végig, elveszítjük azt. Mementó ez! Megértjük?
Lehet, kiáltó szó maradok. De az idő igazolni fog előbb-utóbb.

A z 1927. évi október hó 27.-én tartott egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja : „az Országos
Evengélikus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizott
ság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az
Országos Evang. Tanítóegyesület lapjának, az „Evengélikus Nép
iskoládnak egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként)
az összes elemi iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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A vallástanítás tárgyi feltételei.
Irta : Gráf Samu.

(Folytatás.)

Itt valaki azt az ellenvetést kockáztathatná, hogy a református
iskolákban még sokkal több az anyag, hogyan végzik el azok ?
Az igaz. hogy a jelenlegi ref. népiskolában több az anyag, ott egyik
másik osztályban 30—32 történetet is kell tanítani. Jobban mondva
kellene tanítani, de nem képesek rá. Ez a tanterv épen emiatt kerül
most revízió alá, pedig csak 1928-ban készült.
Tantervűnk az osztott iskolákban az I. oszt. részére 10 bibliai
történetet ír elő, az osztatlan iskolában az I. csoportnak, vagyis az
I. és II. osztálynak előír összesen 12 történetet. Igaz, a tanterv szerint
a II. osztályban kezdődik a bibliai történetek tanítása, az I. osztály
csendesen hallgatja, a könnyebb történeteket meg is tanulja. A kijelölt
anyag itt tényleg nem sok és 2 év alatt 12 bibliai történetet meg
lehet tanítani. Nem tudom azonban, hogy ez a megoldás tényleg a
legjobb-e ? Nézetem szerint nem egészen helyes, hogy az újonnan
iskolába jövő gyermeknek ugyanazt a táplálékot nyújtjuk, mint annak,
aki már 1 évig iskolába járt, ha ahhoz a kis gyámolatlan, először
iskolába jövő gyermekhez ugyanazon a hangon szólunk, mint ahhoz,
aki ezt az anyagot nagyjában már bírja, esetleg már megemésztette.
Úgy érzem, hogy az először iskolába járó gyermeknek a vallásból
egészen mást kell nyújtani és más módon is, mint a második
osztályba járónak. És így különösen az első hetekben, sőt hónapok
ban, mondjuk karácsonyig, minden héten 2 negyedóráig külön kellene
foglalkozni a kicsinyekkel még a vallásórában is. A mostani meg
oldás ellen úgy theologiai, mint pedogogiai oldalról már több ellen
vetés hangzott el és többféle más megoldásra mutattak rá. így többen
azt kívánják, hogy az osztatlan iskola I. csoportjában szintén vezessék
be az A és B évet. Azzal érveinek, hogyha a gyermek 2 éven át
ugyanazt hallja és tanulja, unalmassá lesz előtte az anyag és az idő
nincs kellőképen kihasználva, mert 1 teljes éven át csak ismétel.
Ebben valami igazság van ugyan, de az 1. csoportban mégsem
tartanám szerencsés gondolatnak az A és B év bevezetését, mert
— mint fentebb kimutattam — mégis csak más való az iskolába
lépő í. osztályosnak, mint az iskolában már otthonos II. osztályosnak,
főleg az első hetekben és hónapokban.
Hogy hogyan gondolom én a megoldást, arra is ráfogok mutatni,
mikor az osztott iskola I. osztályának anyagára nézve teszek konkrét
javaslatot.
Az osztott iskola I. osztályának 10 bibliai történetét sokallom,
annál is inkább, mivel a tanterv erre nézve a következőképpen
intézkedik : „A bibliai történetek tanítása az I. oszt.-ban karácsony
előtt 2 héttel, Jézus születésének tanításával veszi kezdetét. Azután
a többi biblia történet tanításával kapcsolatban a 10 parancsolat
szövegének begyakorlása.“ Eszerint tehát a tanítónak a karácsony
után még rendelkezésére álló 5 hónapban 9 történetet és a paran
csolatokat, továbbá imádságokat és énekverseket kellene átvenni.
Ez lehetetlenség. Hát most hogy segít magán a legtöbb tanító ? A tan
anyagbeosztásokban, melyeket az esperes úr nekem átvizsgálás
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céljából kiadott, látom és különben is tapasztaltam mindenhol, hogy
a bibliai történetek tanítását nem karácsony előtt 2 héttel kezdik a
tanítók, hanem már szeptemberben a világ teremtésével. Következik
utána szép, sorban,, ahogy a tanterv elősorolja, az ember teremtése,
Ádám és Eve az Édenkertben (a bűnbeesés), József testvérei, Dávid
és Góliát és aztán karácsony előtt Jézus születése, azután pedig a
többi 5 újszövetségi történet.
Ezt súlyos pedagógiai hibának tartom, melybe a tanterv ké
szítői nem akartak esni és a keresztyén gyereket nem akarták azon
nal, mikor az iskolába lép, a neki teljesen idegen ózsidó légkörbe
helyezni, hanem a bibliai történetek tanítását Jézus születésének
történetével akarják megkezdeni. Ennek előkészítéseképpen pedig ott
volnának a gyermeknek a szülői házból hozott és az ünnepek által
a gyermek lelkében keletkezett vallásos benyomásai és élményei, a
különféle imádságok, versecskék és főképpen a különféle mesék,
melyek a gyermek lelkét a vallásos életbe bevezetik.
Csakhogy a tantervkészítők helyes pedagógiai érzéke és el
gondolása nem érvényesülhet a tananyag terjedelme miatt, mely
arra kényszeríti a tanítókat, hogy mindjárt a tanév elején fogjanak
hozzá a bibliai történetek tanításához, mert különben az előírt anya
got ne,m tudják elvégezni.
Én, ha a tanterv átdolgozásánál szavam volna, nem venném
bele azt, hogy a bibliai történetek tanítását karácsony előtt 2 héttel
kezdjék. Nem, ha a tanító elérkezettnek látja az időt, akár szep
temberben is megkezdhetné, csakhogy én nem a világ teremtésével
és a bűnbeeséssel kezdeném, hanem Jézus-történetekkel.
Először is azért, mert fontos pedagógiai elv, hogy a tanítást
olyan tárgykörben kezdjük, amelybe a tanuló — hogy úgy mond
jam — beleszületett. Kis tanulóink keresztyén szülők gyermekei.
Kis szobájuk falán ott lóg Krisztus képe, édesanyjuk a jó Isten és
Jézus oltalmába ajánlja őket. Az imádságukban, énekeikben gyak
ran fordul elő Jézus neve. Szüleikkel a templomban is voltak már,
ott látták a keresztet, látták Jézus képét.
Szóval van kapcsoló anyag bőven. Miért ne használjam ezt fel 1?
Miért vezessem őket mindjárt idegen világba, idegen oltárhoz, mikor a
keresztyén világban — ha öntudatlanul is — de bizonyos mérték
ben már otthonosak és olyan oltárt ismernek már, mely felett nem
áldozati füst borong, hanem a gyermekek barátja mosolyog le rá ju k ? !
En 37 évvel ezelőtt, mikor Kolozsvárt megkezdtem tanítói mű
ködésemet, kevéssel a tanév megnyitása után kezdtem meg a bibliai
történetek tanítását. Átvettem az akkori tanterv által előírt története
ket egytől-egyig, de a tantervben levő sorrendet megváltoztattam.
Kezdtem a 12 éves Jézussal. Mily könnyű ezzel a történettel a kap
csolat a kis gyermek lelkében már meglevő vallási benyomásokkal
és élményekkel! Felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy mielőtt
az iskolába mentek, a templomban voltak a gyermekistentiszteleten.
Beszélgetünk a gyerekekkel erről az istentiszteletről, mit hallottak,
mit láttak a templomban ? Mily könnyű ilyen bevezetés után rátérni
arra, hogy az a Jézus, akinek a képét ott látták a templomban, aki
ről a lelkész úr mesélt nekik, az is szeretett a templomba járni, még
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mikor kis gyermek volt. Hát a gyerekek hogyne volnának kiván
csiak arra a kis Jézus gyerekre ! Most persze a tanítón a sor, hogy
a kínálkozó alkalmat kiaknázza és hogy a kis Jézusról festett eme első
kép maradandó legyen és a Jézusszeretetnek és Jézustiszteletnek meg
vesse az alapját. Utána átvettem „Jézus a gyermek barátja“ és a naini
ifjú című történeteket és azután következett Jézus születése karácsony
előtt. Karácsony után az előírt ószövetségi történetek, majd husvétkor
Jézus halála és feltámadása. Az alsóbb osztályokban a chronologiai
sorrend nem fontos, a tanterv is a történeteket eszmetartalmuk szerint
válogatja. Másképp áll a dolog a 111. és IV-ben, hol a történeteknek
egymással való különösen belső összefüggésére és figyelemmel kell
lenni, mert ezeknek az alapján foglaljuk össze az üdvtörténetet.
A fent vázolt eljárással elérhetjük azt, hogy a gyermekek már
a vallástanítás kezdőfokán, egyszerű, de teljes és tiszta benyomást
nyernek a keresztyénségről. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a
kezdőfokon Jézus személyét — akár mint eszményt és példát, akár
mint megváltót hozzuk a gyerekek elé — nem kötjük össze más
világnézetben gyökeredző elemekkel.
Bár a bibliai történetek tanításánál a most vázolt sorrendet és
módszert tartom leginkább célravezetőnek és helyesnek, nem látok
azonban veszedelmet abban sem, ha valaki mindenképen a terem
téssel akarja kezdeni. Csakhogy akkor nem szabad a teremtés tör
ténetét úgy tárgyalni, ahogy az most általában szokásban van, vagy
ahogy a bibliai történetek az anyagot nyújtják. így p. o. nem szabad
abból kiindulni, hogy eleinte nem volt semmi. Ezt a kis I. osztályos
nem érti meg. Abból kell kiindulni, amit lát, hall, szóval érzékeivel
észrevesz.
Otthon vagy az iskolában, vagy még inkább kinn a szabad
természetben lát különféle állatokat, növényeket, ásványokat, egy
általában természeti tárgyakat. A tanító észrevéteti ezeket. Majd a
beszélgetés közben a tanító rátér arra, hogy mindazt, amit érzé
keinkkel észreveszünk (látunk, hallunk stb.), vagyis az egész világot
a jó Isten teremtette. Ezeket a növényeket és állatokat gondozni is
kell, vigyázni is kell rájuk. Azért teremtette Isten az embert és az
egész világot neki adta. A gyerekek elmondják mi mindent teremtett
a jó Isten és így önkéntelenül ők maguk állítják össze a teremtés
történetét.
Ők maguk állapítják meg, milyen gazdagon ajándékozta meg
a jó Isten az embert, azért minden ember hálás legyen és szeresse a
jó Istent. Persze részletekre is lehet, sőt kell is kitérni, de mindig
szem előtt tartva a gyermek értelmi fejlettségét és meglévő ismereteit.
A II. osztályban aztán már a tankönyv szerint taníthatjuk ezt a
történetet is.
A bibliai történetek tanításánál újabb időben azzal a tenden
ciával is találkozunk, hogy Jézus személyét beállítják a mai korba és
az egyes nemzetek és népek saját felfogásuk szerint beszéltetik és
cselekedtetik, mintha meklenburgi vagy békéscsabai polgár lenne.
Teszik ezt azzal az indokolással, hogy így Jézust közelebb hozzák
a néphez és a gyermekekhez. Ez kétségen kívül téves felfogás. Jézus
személye idő és tér felett áll. A földi Jézust hagyják csak meg szépen
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a Szentföldön. Továbbá a jellegzetesebb történeteknél csak vegyük
át a Szentírás kifejezéseit, neveit is.
Igaz, minden történetet nem lehet bibliai nyelven tanítani. Ez t. i.
a szóról-szóra való tanulást tételezi fel. Ha pedig a bibliai történe
teket mind szóról-szóra kellene megtanulni, az előírt történeteket
nem lehetne mind átvenni. Szóról-szóra meg kell tanulni elsősorban
Isten, Jézus szavait, a bibliai idézeteket, a példázatok legnagyobb
részét. El sem tudnám azt képzelni, hogy valaki a magvetőről szóló
példázatot, a zsoltárokat, vagy a hegyi beszédet saját szavaival
mondja el. Viszont nem okvetlenül szükséges, hogy a gyermekek
p. o. az összes Sámuel és József-történeteket, sem az összes újszö
vetségi történeteket elejüktől végig szóról-szóra tanulják meg. Áll ez
főleg azokra a történetekre, melyeket az u. n. „rávezetés“ céljaira
használunk fel. (Lásd fentebb !)
2. A káté.
A kátét — mondja az Utasítás — a bibliai történetekre támasz
kodva és a Szentírás világánál kell magyaráznunk és tanítanunk.
Közismert tény, hogy a népiskolai kátétanításnak minden időben
voltak ellenzői. De volt olyan idő is, amikor a káté képezte a vallás
tanítás csaknem egész anyagát, mint p. o. a 16. század II. és a 17.
század I. felében. Akkor még a népiskolás gyermekek is csak dog
matikai és dogmatörténeti anyagot kaptak. Nemcsak Luther kis kátéját
kellett megtanulniok a lutheri magyarázattal, hanem ennek a magya
rázatnak egyre bővülő magyarázatait egy csomó bibliai verssel, ezen
felül zsoltárokat és énekeket a kátéval kapcsolatban. Az egyház
tanítását úgyszólván teljes egészében akarták már a gyermekekkel
közölni és a főcél ezen anyagnak a legszigorúbb betaníttatása, beemlékeltetése volt, a pedagógiai szempontok háttérbeszorításával, sőt
teljes mellőzésével. Ennek a túlzásnak, mely Luther szellemével is
ellentétben állott, az volt a következménye, hogy egy következő kor
a kátétanítást teljesen elejtette és csak a 19. században nyert megint
polgárjogot a népiskolákban. Az újabb korban azonban — mely
tudvalevőleg a munkaiskola jegyében áll — újra jelentkeznek a káté
ellenségei. Ezek a káté háttérbeszorításán, sőt a népiskola alsó és
középső osztályaiból való teljes kiszoríttatásán fáradoznak.
Nézzünk szemébe ennek az irányzatnak és keressük meg az
okait. Az első kérdés itt az, hogy ellentétben áll-e a káté a munka
iskola szellemével ? Nyugodtan azt felelhetjük, hogy nem. Tárgyi
ellentét itt nincs, nem is lehet. A káté egesz anyaga elejétől végig,
de különösen az első három főrész szépen beleilleszkedik a munka
iskola tananyagába, de nem illeszkedik bele a magyarázatok további
és többszöri magyarázata, mely egyes u. n. kátékban 3-szor, sőt 5ször annyi, mint maga Luther kiskátéja. Sőt van olyan „káté“ is —
és pedig nem egy —, ahol Luther magyarázatát kurtítják vagy egyes
részeit egészen elhagyják, de a szerző teletömi könyvét saját magya
rázatával. A legtöbb pedagógus és theologus is jelenleg azon a néze
ten van, hogy Luther magyarázata mellett főleg csak szómagyarázat
nak van helye megfelelő bibliai és énekversekkel.
A jelenlegi magyar fordítás — hála Istennek — olyan, hogy
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ebből sem kell sok, mert a fordító, ha nem is használja mindig a
német eredetivel teljesen azonos szót, de kereste és nagyrészt meg
találta azokat a kifejezéseket, amelyeket már nem kell magyarázni.
A német eredeti más elbírálás alá esik. Luther hatalmas, klasszikus,
zamatos nyelvezetét a mai gyermek sok helyen már nem érti meg.
Ilyen esetekben a szómagyarázat nélkülözhetetlen. Az ilyen kifejezé
seket m int: afterreden, bösen Leumund machen, Schein des Kechtes,
Notdurft, Führlichkeit, wenn Gott allen bösen Kat is. Willen bricht,
gut Regiment, stb. okvetlen meg kell magyarázni.
De nem illeszkedik bele a munkaiskola szellemébe a Káté
anyagának szigorú betaníttatása sem, mielőtt a gyermek ennek igaz
ságait át nem élte, míg azokat saját magunkon vagy mások példá
ján nem szemléltettük, „amig — ahogy a tanterv mondja — a szent
írással való összeköttetésben, akár egyes, már ismert szentírási
mondások, akár különösen szentírási példák segítségével a
Káténak különben elvont tanait szemlélhetőkké s így könnyebben
felfoghatókká tesszük.“
Itt idézem Schleiermacher szavait: „Was im Leben das
Lebendigste seim soll (nämlich die Religion) darf im Anfänge nicht
als Totes mitgeteilt werden“.
Igen, nekünk a kátét mint hitvallást kell tárgyalnunk, de úgy,
hogy minden egyes része előtt egy személyiség, valódi élet és egy
belső, személyes tapasztalás álljon.
A hitvallásos kátétanítással tehát szorosan összefügg a szemléltető-történeti kátétanítás.
Vallást tenni nemcsak annyit jelent, mint személyes meggyőző
désünknek kifejezést adni, hanem annyit is, mint egy igazság mellett
kitartani, ha azt támadják vagy ha az veszélyben van. A hitvallás
értelmét csák úgy foghatjuk fel igazán, ha azokat az ellentéteket is
ismerjük, amelyekből a hitvallás született s amelyekből a káté életrekelt.
A kátétanítás iránti ellenszenv a most elmondottak nem isme
réséből vagy be nem tartásától ered. Akit arra kényszerítenek, hogy
kátét tanítson, mielőtt ezt biblia- vagy más történetekkel, saját él
ményeivel vagy szemlélettel előkészítette és így megalapozta volna,
annak elmegy a kedve a kátétanítástól. Valamint annak is, kinek
olyan tan- vagy kézikönyvet adnak a kezébe, melynek anyaga a
sok és többszörös magyarázat, bibliai mondás és énekvers folytán
terjedelem dolgában három- vagy négyszerese Luther kis kátéjának.
Teljesen osztom az Utasításnak azon intézkedését, mely szerint
„a Káté első 3 részének alapszövegét, annak egyszerű megértését
és megtanultatását belefoglaljuk a bibliai történetek keretébe . . . Így
a II. csoportban — osztott iskolákban a III. és IV. osztályban —
a kátétanítás, mint tisztán az alapszövegnek értelmes és biztos
megtanultatása (Luther magyarázata nélkül) teljesen beleolvad a
bibliai történetek tanításába, úgy, hogy a kátétanításra itt nem is
kell külön időt szánni.“
Itt azonban ellentét van az Utasítás és a Tanterv között. Az
Utasítás — mint most idéztem — a IV. osztályig nem ismer káté
tanítást, hanem azt mondja, hogy a IV. osztályig a bibliai történe
tekkel kapcsolatban megtanulják a Káté első 3 részét Luther ma
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gyarázata nélkül. Lássuk most, hogy a Tanterv a kátétanításra nézve
hogyan intézkedik? Az I. oszt.-ban a tízparancsolat begyakorlását
veszi fel (magyarázat nélkül). Ugyanazt írja elő a 11. osztályra,
emellett a világ teremtése és a főbb ünnepek tanításával kapcsolat
ban az apostoli hitvallás szövegének betanitásá veszi fel.
Az osztatlan iskolákban az I. csoport (1. és II. oszt.) az apos
toli hitvallást nem veszi még fel.
A III. oszt. anyaga a tízparancsolat Luther magyarázatával, a
IV. oszlályé az apostoli hitvallás és a Miatyánk rövid értelmezése
és Luther magyarázatával való begyakorlása. Ugyanez az anyaga
az osztatlan iskola III. és IV. osztályainak, de a Miatyánk nélkül.
Amint látjuk, Tanterv és Utasítás itt nem egyformán intézkedik.
A Tanterv sokkal többet vesz fel, mint az Utasítás. Ha most a
tanító a tantervet fogadja el, nem lesz öröme a kátétanitásban,
különösen a IV. oszt.-ban, mert az óriási bibliatörténeti anyag mel
lett az apostvli hitvallást és a Miatyánkot Luther magyarázatával a
jelenlegi iskolai kátékban felvett egyéb magyarázatokkal és bibliai
versekkel átvenni szinte lehetetlenség és ha mégis megtörténik, ok
vetlenül a vallásos elmélyülés és kedélyképzés rovására megy.
Viszont kevésnek tartom azt, amit az Utasítás a négy alsó
osztálynak előír (az első 3 rész Luther magyarázata nélkül), mert
ezen megoldás szerint az V. és VI. osztályra maradna az első 3
rész alapszövegén kívül a Káté egész anyaga.
Az uj tantervnek feladata lesz a most fennálló ellentéteket ki
egyenlíteni és a káté anyagának felosztását egyes osztályokra revízió
alá venni.
Nézetem szerint az I. osztályban csak azokat a parancsolatokat
kellene tanítani, melyek az ott tanult bibliai történetekkel összefüg
gésben vannak. így fellehetne venni az 1., 3., 4., 5. és 7. parancso
latot és a Miatyánkot. A II. osztály anyaga a 10 parancsolat és az
apostoli hitvallás alapszövege volna, ugyanez volna az anyaga az
osztatlan iskola I. csoportjának. (I. és II. oszt ) A harmadik osztály
anyagának tenném ugyancsak a 10 parancsolatot Luther magyará
zatával, a negyedik osztálynak hagynám az apostoli hitvallást és a
három első rész alapos ismétlését, a Miatyánk Luther magyarázata
nélkül. Az V. és VI. osztályoknak maradna a Miatyánk lutheri
magyarázata és a szentségek. Mint már említettem, a kátét „mindig
a Szentírásra támaszkodva és a Szentírás világánál kell magyaráznunk
és tanítanunk“, a Szentírásból vett mondásokkal és példákkal szem
léltetnünk és ezzel kapcsolatban egyes bibliai mondásokat is be
taníttatni. Ezzel előkészítjük és megkönnyítjük a konfirmándusok
oktatását is.
A kátétanításra vonatkozó fejtegetéseimet zárom az Utasítás
szavaival: „Végül törekedjünk arra is, hogy a káté tanítását össze
köttetésbe hozzuk az élettel és így gyakorlativá tegyük. Sohase felejt
sük el, hogy a vallás é le t! Az igaz keresztyénség nem a káté,
illetve az egyház tanainak gépies tudásában áll, hanem a tanokban
foglalt és a tanítás útján megismert evangéliumi igazságoknak ön
tudatos követésében.“
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N e v e lé sü n k n e m z e ti irá n y a.
írta : Sátory Vilmos.

A nevelés nemcsak az egyén szempontjából tűz maga elé
célokat, hanem — mivel az ember közösségekben él, — ezeknek
a közösségeknek a szempontjai is erősen mérlegelendők. Így azzal a
célzattal, hogy minden neveltünk erőit fizikai, értelmi és erkölcsi tekin
tetben mennél jobban kifejlesszük, karöltve jár az a szándék, hogy
a közösségeknek is positiv irányban hatékony eleme legyen a nevelt.
Más szóval: a közösség számára konstruktiv, alkotó erejű egyéneket
kell iskoláinkból szárnyrabocsátanunk.
Melyek azok a közösségek, melyek fenti szempontból figyelemre
méltatandók? Az általános emberi közösség és a nemzet. Az előbbi
megkívánja, hogy az ember az egész emberiségnek mennél értékesebb
eleme legyen. Emelkedjék kora erkölcsének magaslatára s minden
kicsinyes korlátot félretéve, keresse és sugározza mindig és mindenben
az általános emberi szempontokat, járja a felfelé, Isten felé törekvő
utat, szeresse a szépet és gyakorolja a jót, mert ezek a legméltóbbak
hozzá. A második, a nemzet közössége, megkívánja, hogy tagjai
hazafiak legyenek, de nemcsak gondolataikban, érzéseikben, hanem
tetteikben is. Ismerjék nemzetük múltját, jelenjét és jövőjére irányuló
célkitűzéseit s azokat szolgálják teljes odaadással s áldozatossággal
még akkor is, ha fel kellene érte áldozni akár az előbbi általános,
akár az egyéni szempontokat.
Filozófiai magaslatról tekintve bizonyára haladottabb szempontot
jelent az első. A történelem folyamán mindig azok a korok és azok
a népek érték el az emberi értékelés legmagasabb fokát: a klasszikus
magaslatot, melyek ezt a szellemet ápolták és követték. Viszont ezek
csak „népek“ maradtak, míg erős, maradandó nemzetekké azok lettek,
amelyek a második, a nemzeti szempont irányába állították be erőiket.
Vegyük szemügyre korunkat s keressük, hogy ma melyik szem
pont helyes ?
A háború liquidálása után minden eddigi szervezet bomlásnak
indult Európaszerte. Régi és új államok között nagy verseny indult
meg, valamennyi számára új korszak kezdődött, az öncélú nemzeti
élet. A győző államok a kivívott és kikényszerített előnyöket szándé
koztak nacionalizmusuk tengelyébe állítani, az új és a felszabadult
államok szabad nemzeti létüket alapozták meg, végül a magunkfajta
vesztes országok a romokat takarították el s a mostoha körülmények
közt építették ki szomorúan nyomorúságos nemzeti életüket. Abban
azonban valamennyi megegyezett, hogy új korszaka nemzeti alapon
indult meg. A nacionálizmus csakhamar elnyomta azt az internacionális — kozmopolita — pacifista áramlatot, mely a háború utolsó
szakában Európa-felett elsuhant, de csak a veszteseknél talált átmene
tileg szállásra, képezvén ezek utolsó reményét, melybe mint szalma
szálba kapaszkodtak. A nemzeti gondolat mindenütt erőteljesen
kisarjadt s mintegy renaissance — átélve, a népek közti hatalmas
versenyben soha nem látott intenzitást s eredményeket ért el.
Ebben a neo-nacionálizmusban kétségkívül két nemzet jutott
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a legmagasabb fokra : az olasz és a német. A történelemben alig
találunk rá példát, hogy egy nemzet annyira egységbe forrott volna
s egységében öncélú élete érdekében oly nagy erőket kovácsolt volna
Össze, mint ez a két nép. S példájuk által történelmi igazsággá v á lt:
ha egy nemzetet a nemzeti célok iránt fogékony egységbe tömörítenék,
ez az egység olyan erőt képvisel, mely talán a fegyvereknél is erősebb,
mely imponál s amely nemzeti céljait minden bizonnyal megvalósítja.
Fenti tényekből a következő tanulságok vonhatók le : Egyedül
a nemzeti gondolat szerint folyhat ma a népek élete ; egyedül az erős
kéz kormánya korszerű, mert csak ez várhat sikert; egyedül a fegyel
mezett és szervezett tömeg alkot erős nemzetet, mely bizakodva
nézhet jövője elé s végül ezt a nemzeti erőtömörülést és céltudatos
haladást a nemzetnek jól felfogott érdekében minden rendelkezésre
álló eszközzel meg kell indítani és előmozdítani. A nemzet célkitű
zéseivel minden polgárnak tisztában kell lennie, hogy saját erőit,
egész egyéni életét eme célkitűzések tengelyébe állíthassa. Előbb
egységes gondolkodás, aztán egységes szervezet s végül egységes
cselekvés.
A mondottakból önként folyik, hogy a nevelésnek is a nemzeti
célkitűzések szolgálatába kell állnia s csak úgy teljesíti hivatását, ha
igazi modern értelemben vett céltudatos hazafias polgárokat nevel.
A hazafias érzések ápolása és nevelése a nevelésnek mindig elsőrangú
feladata volt, ma azonban nem az egész nevelésnek egy részletcélja,
hanem azt egészében átfogó, átszűrő keretnek kell lennie, amely a
a legmagasabb célkitűzést jelenti és amely speciálisán nemzeti világ
nézet elérésére irányul. Korunk szomorú valósága, hogy ma az egyén
csak nemzetének keretében boldogul. Hiszen egyes — főképen
gombamódra megnövekedett s történelmi múltat és méltóságot nél
külöző nemzetek nemcsak munkaalkalmat nem juttatnak idegen
nemzetbelieknek, de a puszta életet sem engedik meg számukra
határaikon belül. Ez és még sok hasonló körülmény teszi szükségessé,
hogy nevelésünk teljesen a nemzeti célkitűzések szolgálatába álljon.
Nem ismerhetünk mi sem magasabb gyakorlati szempontokat, mint
nemzetieket! Ezért lett a nevelésünkből — nemzetnevelés.
A neonacionalizmus a nevelésnek a legelőkelőbb, a legfontosabb
helyet biztosítja. Ha már a múlt század felismerte, hogy e nemzetek
sorsa a nevelők kezébe van letéve s ezért állami feladattá tette az
iskolaügyet, úgy ma a tisztán nemzeti alapon megszervezett nagy
államoknál egyenesen életszükséglet, legfontosabb politikum, hogy
az ifjúság nevelését a legteljesebb mértékben kezében tartsák, mert
ezzel állanak vagy buknak. Németországban a Hitler-ifjúság, Olasz
országban a balilla szervezetek eklatáns példáit adják fentieknek.
Mindkét országban a hatalmas nemzetkormányzó nemzeti szociálista
(fascista) szervezetek — melyek lényegében pártok — a gyermekeket
is már beszervezik s így egyrészt az egyöntetű világnézetet, másrészt
a párt utánpótlását biztosítják maguknak. Nemrégen még szigorú elv
volt a nevelésben, hogy az iskolában semmiféle politikának nincsen
helye. Ma az említett két országban teljesen a pártpolitika tartja
céljai számára hatalmában az iskolát. Csakhogy ez a pártpolitika
a nemzet legteljesebb egészét szolgálja és foglalja magában, a párt
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maga a nemzet hatalmas tömege és többbsége, politikája a nemzet
lüktető élete, célja nem részlet, nem a megszokott „pártpolitikai“,
hanem a korszerű nemzeti aspirációk. Ezt a helyzetet okvetlenül meg
kellett előznie az ország egységbe tömörülésének, a nemzeti célok
megértésének s az általános köztudatba vitelének, amit viszont a
nevelés és az iskola végzett és végez. Ez teljesen nemzeti iskola
és nemzetnevelés, ha nevében esetleg valamely párt nevét viseli is.
Ezekben az államokban valósággal tantárgy lett a nemzet célkitű
zéseiből, a nemzetpolitikát rendszeresen tanítják.
Nézzük azonban a többi európai, főleg a szomszéd államokat.
Itt a fegyelem, a szervezettség nem oly szembetűnő, de a szellem
ugyancsak fanatikusan nemzeti. Talán a megfelelő vezéregyéniség
hiánya, talán a népek fegyelmet kevésbbé tűrő temperamentuma az
oka, hogy nem érték el a fascismus külső rendjét és fegyelmét, de
a nemzeti eszme mindegyik népet annyira áthatja, hogy fanatikus,
elvakult nacionálizmusról beszélhetünk. Ha módunk volna megismerni
pl. a cseh, szerb, oláh iskolai ifjúság lelkületét és felkészültségét,
iátnánk, hogy az általános emberi műveltségben és tudásban lehetnek
ugyan hiányok, talán nagyok is, de a nemzeti felfogásban, soviniz
musban és ellenségeik gyűlöletében meg nem alkuvók. Ez nemzeti
iskoláik eredménye 1 Magyar uralom alatt a nemzetiségek századokon
át megmaradhattak nemzetiségeknek, idegen uralom alá jutott véreink
két évtized alatt — a nemzeti iskolák őrlő hatása folytán — a biztos
pusztulás lejtőjére jutottak.
Megállapítható, hogy egész Európa — talán néhány boldog és
nagykulturájú északi, ill. nyugati ország kivételével — a legelvakultabb nacionálizmus áramlatába jutott. Ezen áramlat sodrában lehet-e
nekünk ölhetett kezekkel a magasabbrendű klasszikus-humánus fel
fogást hirdetnünk és képviselnünk ? Bizonyára nem, ha nem akarjuk,
hogy az örvény elnyeljen !
Hazánk nevelés- és iskolaügye már a háború előtt igen tekintetreméltó helyet vívott ki magának Európában. A magyar értelmiség
szellemi képzettsége, egész színvonala magasabb és általánosabb
volt, mint egyik-másik nagy, de épen azért elbizakodott nyugati
nemzeté. Nevelésünk nem volt elfogult soha. Türelmetlenségre, faji
gyűlöletre nemzetiségeink, vagy szomszédaink ellen sohasem neveltünk.
Ellenkezőleg, az ellenségeinkben is kerestük és megbecsültük az
általános emberi értékeket. Saját nemzeti érzéseink sohasem vittek a
nevelés elferdítésére és az ismeretanyag meghamisítására. Ha vannak,
akik egyoldalúnak mondták nevelési rendszerünket, ez legfeljebb
abban állhatott, hogy nagyobb súlyt fektettünk az elméleti és humánus
nevelésre, mint a gyakorlati szempontokra. Nevelésünk egyik főszem
pontja mindi-' a hazafias érzés kifejlesztése volt, az erkölcsi jellem
— nevelési végcélunk — magában fo lalja a nemzetéhez törhetetlen
hűséggel ragaszkodó hazafias érzést is.
Sajnos, ez a magasszínvonalú kulturtörekvés, mely egész régi
nevelésünkben megnyilvánul, gyakorlatilag a nemzeti lét szempont
jából nem volt eredményes. A pánszláv törekvések fojtó gyűrűjében
a magasabbrendű kultúránk nem óvhatott meg Trianontól! Nem
marad tehát más választás számunkra, mint kiépíteni a nacionaliz
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musnak olyan fokát, amely a mai kor arculatának megfelel és versenyképessé tesz a többi nemzetekkel. Természetes, hogy ennek az új
szellemnek, a mindenekfelett való nemzeti-hazafias érzületnek, világ
nézetnek az iskolából kell kiindulnia. Nevelésünknek kell nemzetneveléssé lennie ! Közelebbről meghatározva, milyen legyen hát ez
az újabbirányú nevelés ?
Először is ismernünk kell magunkat, helyzetünket és céljainkat.
Tantárgyaink, tankönyveink és nevelésünk tehát ezt az anyagot ölelje
fel és dolgozza fel a legnagyobb szeretettel, hogy ne legyen egyetlen
elemi iskolát végzett tanuló sem, aki a legfontosabb nemzeti földrajzi,
rörténelmi, gazdasági és néprajzi adatokat és teendőket ne ismerné.
Minden a nemzet életével foglalkozó tantárgy necsak helyzetképet
adjon, hanem irányítson, szabja meg pontosan a nemzet aspirációit
és az egyén teendőit. Kétségbevonhatatlanul érezze minden magyar
tanuló, hogy sorsa összeforrott a nemzettel, nem lehet számára más
érzelmi és akarati beállítottság, mint amely nemzetéhez köti.
Nem szabad eltitkolni a nemzeti és faji hibákat, szinte lélek
tanilag kell azok eredetét fürkésznünk és ott, a csírához közel kell
az orvoslásukat megpróbálnunk. így pl. a széthúzás, a pártoskodás,
a sokat emlegetett „turáni átok“ gyökere ott van az egyénben, első
megnyilatkozása pedig az iskolában. Ha megfigyeljük falusi ifjúsá
gunkat, ifjúsági egyesületeinket, egész nagyságában láthatjuk már na
gyon sok helyen a fenti „átkot“. Nem szabad azonban beérnünk azzal,
hogy ez magyar faji sajátság. A nemzeti nevelés és beállítottság
megköveteli, hogy magasabb szempontból nézzük el egymás apró
hibáit s ne harcoljunk egymás ellen, mikor halálos ellenségekkel
vagyunk körülvéve. Ezt az iskolának és a hozzá még közel álló
ifjúsági szervezeteknek el kell érniök! Ott kell olyan erővel bele
vinnünk a fiatal lelkekbe a „Magyar, ne bántsd a magyart!“ elvet,
hogy az életbe mindig és minden körülmények között átütő erejű
legyen. Míg ezt és ehhez hasonló nemzeti feladatokat el nem értük,
hiába hangzik el sok-sok szép jelmondat és beszéd, eredményeiben
nincs igazi nemzetnevelésünk !
Egy másik , nagyon fontos nemzeti szükséglet az egyéni és a
tömegfegyelem. Épen a mai kor mintanemzeteinél láthatjuk a fegye
lemnek igen kiváló példáit. Olyan tömegeket mozgatnak meg a kor
mányok és pártvezetőségek, melyek már külsőleg is tiszteletet és
elismerést parancsolnak.
A mi népünk nem fegyelmezett; sem az egyének, sem a töme
gek nem nevezhetők annak. Amilyen jó katona a magyar, ha erő
hatalommal kényszerítik a fegyelemre, olyan rossz a fegyelme ott,
ahol önként kellene azt adnia. Ez valóban faji sajátság, ha úgy
tetszik : hiány. A német nép szeret egyesületekbe, szervezetekbe
tömörülni, szinte jól sem érzi magát, ha nem lehet ilyennek tagja
s önként aláveti magát azok szabályainak és fegyelmének. Szereti a
jelvényeket, egyenruhákat, közös testületi megjelenést, díszfelvonulást.
Egyénileg és tömegben is jól fegyelmezett. — A magyar ellenkezőleg.
Semmiféle szabálynak, egyesületi vagy pártfegyelemnek nem szereti
magát alávetni, inkább örül neki, ha az alól kibújhat. Az egyesületi
életnek nem érzi szükségét és a parádés felvonulásokat szívesebben
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nézi, minthogy azokban részt vegyen. Ezért nehéz nálunk mindenféle
szervező munka és nehéz akár egyesületben, akár pártban s fölfelé
a nemzetig, — egységes tömeget létrehozni. Valami olyan szaba
dosság ez a mi vérünkben, amely még a turáni pusztákról eredhet
s amelyet a hosszú török-német erőszak alól való szabadulási vágy
ébrentartott és erősített. Itt is sok teendője van a nemzeti nevelésnek.
Úgy az egyén, mint a tömeg is értékesebb, ha fegyelmezett. Nagy
nemzeti célokat csak fegyelmet ismerő nemzeti tömeggel lehet elérni;
tömeg csak akkor fegyelmezhető, ha az egyének ismerik és tudják
vállalni a fegyelmet. Ismét csak az iskolára, az ifjúság sokféle egye
sületeire, a leventeintézményre, sportegyletekre hárul az a nagy nem
zeti feladat: fegyelmet nevelni, fegyelmet követelni.
Csak néhány dolgot ragadtam ki a nemzetnevelés feladataiból,
de úgy hiszem, ezek is világosan mutatják, hogy nem elég szép
frázisokat hangoztatni, hanem gyakorlati tényekkel kell felvennünk
a harcot, ha szegény nemzetünkön s általa magunkon is segíteni
akarunk. Nevelőtársaim bizonyára sok-sok ponton fogják még meg
találni a valódi nemzetnevelés teendőit, ha lángoló haza- és fajszeretetük sugallatát és útmutatását követik !

M e g b u k o tt ta n ító .
Irta : B akó Jó z se f.

Táplálkozásról tanulunk. Van egy szöszke kislányom, makran
cos, elkényeztetett, okos teremtés. Szeretem minden gyermekemet,
de az őszintéket különösen. A Böske is ilyen. Mindig az ő padjának
a szélire szoktam ülni, ha beszélgetünk. Nincs semmi célzatosság
a cselekedetemben, csak megszoktam, mint a tyúk a tojóhelyét.
Mikor beszédóra következik, már húzódik is beljebb a kislány, ké
szíti a fészket. Mosolygok a gyarlóságon, de azért odaülök.
A tejről csevegünk. Minden jót elmondtunk róla. Egyszer csak
föláll huncutkodó édes ártatlanságával Böske és elkezdi : mikor ő
kicsi volt, (most se nagy) alá szokott ülni a tehenüknek és megszopta.
Éktelen kacagás robban ki, dűlnek jobbra-balra a boldogság
súlyától, mint az érett kalász. (Ezek a pillanatok azok, amelyekért
érdemes tanítónak lenni.)
A csöppnyi piros ajkak fölhasadnak és bugyog az önfeledtség
szűzi mámora, szinte elkókadnak a csecsemőkori emlékek hirtelen
melegétől, verejtékeznek, könnyeznek, verik a padot, szorongatják
egymást a megcsiklandozott lélek vonaglásában. Engedem őket
tombolni, magam is ott evickélek a negyven forrásból áradó kaca
gásban. Kár lenne elzárni egy rideg paranccsal ezt a megfizethetetlen
bőséget, ezt a ritkán kapott ajándékot.
Mikor már alább hagyott a kacaj, a kisleány föláll újra és
végignéz a társain és csend lett. Durcás, feddő hangon pirongatja
őket: talán ti nem'tettétek ? ...
Hárman is ugranak fel : én is ... én is . .. én is megcsináltam...
Magam is elfelejtkezem és visszahullok a gyermekkorba, látom
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a pusztát, fölötte az izzó napot és sovány rémítő alakként közeledni
a szomjúságot. Nincs sehol forrás, vagy kút, vagy dolgos ember,
akinek bugyogó korsaját meg lehetne színi. A gulyát nem lehet
hagyni, hát gyötrődni kell addig, amíg nem döbben a szemembe
egy borjastehén minden lépésnél folydogáló tőgye, amely valakit vár...
Csak egy lépés kell az elhatározáshoz, azrán megyek oltani a
szomjúságot... És zsíros, ócska kalapba csurogva a tej, de hátra
néz a Kürtös és megemeli lábát, én pedig repülök tépett kalappal
és ijedtségtől megkétszereződött lázzal az aszályos, koplaltató anya
földre. Aztán nézem keservesen, elcsípett tolvajként az anyatehenet,
aki megbüntetett. Rám se nézett, megvetően tovább ballagott a
társai közé. Néha elbődült, hazafelé tekintgetett és megindult. Ha
rákiáltottam, megállóit, dacosan visszanézett, mintha azt mondta
volna : tolvaj ! Visszakanyarodott a gulyához és folyatta tovább a
tejét... és tűrt, mint az édesanyák szoktak.
A fölugró Pistában magamat látom, sovány, merész, tüzes
kölyök. Lobog a szeme, mert kiterítheti a titkát, ösztönös emberi
gyarlóságát, nem szégyenli, hogy a tej visszacsábító, csiklandozó
illata megszédítette... Boldog, társként karol a Böske titkába és
összenevetnek, mint a vidámság öntudatlan ös-szülői és mosolyognak.
Mindig többen bővítik édes egyűgyűséggel a megtörtént ese
ményt. Egyik székre ült. úgy szopott, a másikat elrúgta a tehén,
mert csiklandott a tőgye. Persze mindenre kacagás volt a válasz.
De olyan őszintén mór nem tudott lobogni, mint az első esetben.
Böske lassan komolyra térül, finom kis kezeivel ruhája szélét
sodorgatja. Vájjon mit tervelhet? Talán az emlékezés guzsajóról új
orsóra tekergeti a fonalat ? és azon töpreng, megmutassa-e a tár
sainak, akik az előbb is kinevették?
Rendes mederbe tért a tanulás, komolyan tárgyaljuk a tehén
hasznosságát és megállapítják, hogy születésétől egész a kimúlásáig
csak jót csinál az ember számára. Kedves tapasztalatokat mesélnek
el az ő kis világukból. Hogyan mosdatja meg a tehénmama az
újszülöttet és hogyan mérgelődik a „Bikus“, ha nincs számára elég
tej és hogyan bőg és toporzékol a „Sári“, ha idegen lép az istállóba.
Hiába hull a hó, ilyenkor tavasz van az iskolában. Virágok
között járok, nagyon kell vigyázni, hogy le ne törjek egyet sem,
mert akkor a többi sem fog kinyilani. Egy durva hang, egy hideg
tekintettől visszahúzódik a bátortalan közlési vágy és sohse fogom
meglátni a lelkűk belsejét. Nehezen nyitják ki, mert féltik az ősöktől
kapott kincset, mintha éreznék, hogy nagy érték és erre vigyázni
kell, nekik : mindenük !
Már az utolsó simításokat végzem tanításomon, mikor Böske
föláll ingadozva, óvatosan, szemlesütve, ingerkedőn a mosolyával.
— Tanító bácsi kérem, miért csinálhatta „Bábi“, mikor szoptam
a tőgyét, anyámnak nekiment és elkergette ? ...
— Biztosan a fiának képzelt, — dobja a rejtelmes 'álaszt az
éleseszű Béla.
— Nem tudom kislányom. Lehet, hogy Bélának van igaza. —
Senki se nevetett, csak tűnődött a megoldás felett, hogyan lehet az
édesanyát elkergetni a gyermekétől, mikor félti, mikor óvni akarja
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a veszedelemtől ? Azért senki sem merte elitélni Bébit sem, mert
anyának képzelte magát, csak tanácskoztak a tekintetek, mintha a
titkok palotája előtt járkálnának ...
— Mit szólt édesanyád ? — kérdeztem ingadozó óvatossággal.
— Futott 1 Aztán elkezdett csalogatni, de én visszamentem és
tovább szoptam a tehenet...
Most se nevetett senki. Csak merengtek a gyermekes-komoly
szemek a falra szegezett szemléltető képen, melyről egy szoptatós
tehén tekintett feléjük hivogatóan.
Megoldatlan talány maradt az eset. Megbuktam a tanítóságban,
elgáncsolt a rejtelmes élet, nem tudtam megfejteni, miért féltette az
anyatehén az iskolába járó kis bocikáját: Böskét.

MEGJEGYZÉSEK
A tanító.
Irta : V arga Géza ev. tanító, Pest vm. törv. hat. biz. tagja.

Jelen elmélkedésemnek talán találóbb cím lenne ez : „Környezettanulmány rólunk.“ Igen, mert én most rólunk, tanítókról, környeze
tünkről, társadalmi érintkezésünkről kívánok megemlékezni. Arról
kívánok itt írni, hogy részesül-e a tanító abban a megbecsüléstben,
amelyet az iskolában és iskolán kívül végzett munkája után méltán
kiérdemelne s amelyet szülő és társadalom joggal elvár és megkövetel
tőle? Ha nem, mi ennek az oka? S ha az okot ismerjük, mi lenne
a teendő a kívánt cél érdekében ?
Egy 30 éves csoportkép díszeleg íróasztalom felett. 54 zöld
szalagos maturáns képe ez. A kép felett Berzsenyi mondása ragyog:
„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény!“ Buzgó és
szorgalmas tagja lett valamennyi e honnak. Jutott belőlük pap, tanár,
orvos, mérnök, jegyző stb. Még tanító is. Sokan elköltöztek már
közülünk. Sokan itthon a drága anyaföldön, sokan a harcok mezején
alusszák örök álmukat. Akik élünk, felkeressük egymást s a régi
pajtásságot melegen őrizzük. Az én falumnak az 54 zöldszalagos
ifjúból 3 jutott. Orvos, főjegyző és tanító. Szeretjük egymást, össze
tartunk. Eljárok családjaikhoz, összejöveteleikre, gyűléseikre. 30 éve
teszem ezt s most e pihenőkőnél összehasonlítást teszek, hogy a
tanító, az én fajtám belekapcsolódik-e a társadalom azon rétegeibe,
amelyben végzett munkája és intelligenciája folytán méltán ott lenne
a helye ? Nem tudunk-e sok és durva sértésről, melyet épen a taní
tóval szemben követnek el lépten-nyomon ? Igen, tanítótestvéreim,
nem becsülik meg a tanítót úgy, amint azt méltán megérdemelné 1
És vájjon, miért nem ? Nem derül-e fény a mi munkánkból a honra?
Nem dicső-e a mi pályánk ? Igen, dicső a mi pályánk, derül is fény
a mi munkánkból a honra. Csak mi tanítók maradunk a fénytelen
ségben, az árnyékban, sokszor szégyenletesen mellőzve . . .
Miért ? Megfelel erre a kérdésre a most kezembe került „érte-
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sitő“ könyv, amelyet a budapesti (az ország első) állami tanítóképző
intézete adott ki az 1932—33. évről. Ennek 54. oldalán egy kimu
tatást olvasok a tanulók szüleinek foglalkozásáról. Eszerint beiratko
zott a fenti tanévben az 1.—V. osztályba összesen 190 tanuló. Ezen
190 tanuló közül csak 18 tanulónak a szülője pap, tanár, orvos,
mérnök, író, művész, tanító vagy egyéb köztisztviselő, a többi vasútas,
postás (altiszt v. szolga), csendőr, rendőr, kereskedő, iparos, munkás,
napszámos stb. A tanulók alig 10 százaléka az úgynevezett művelt
szülők gyermeke. És ez a statisztika helytálló az összes képzőkre,
sőt ez az arány másutt még szomorúbb. És minél inkább kutatjuk
a régi évfolyamokat, annál inkább tolódik el a statisztika az intel
ligens szülők rovására. Nem is itt van a hiba. Sőt, örvendetes jelenség,
ha a dolgozó polgári elem kitermeli a maga kebeléből az ő szellemi
vezetőit. A hiba azonban ott van, hogy a legtöbb, ily családból szár
mazó ifjú tanító a legtöbb esetben nem bír, vagy nem akar felül
emelkedni régi környezetén. Nem úgy értem én a kiemelkedést, hogy
tagadja meg szüleit, akik nagy gonddal és még nagyobb szeretettel
gondozták, neveltették és taníttatták. Nem is azt értem, hogy tagadja meg
rokonait és ismerőseit, ezt nem. Erre semmi szükség nincs. Sőt ez
rút hálátlanság lenne. De igenis értem alatta azt, hogy hitvesét,
feleségét, munkatársát, már ne innen válassza, mert ez végzetes
lehet egész életére. Igen, végzetes, mert ezzel a ténnyel a társada
lomban való szerepe meg van pecsételve. Meg, örökre.
Ott voltam ugyanennek a képzőnek egy farsangi táncmulatságán
s látva ott a nőszemélyek nagyon tarka és vegyes társaságát, meg
született lelkemben a gondolat, hogy erről írni fogok, mert írni kell 1
Tartozom ezzel tanítói karunk nagy érdekének.
Az iskola mindent ad. Ismereteket, tudást, kötelességérzetet.
Felkelti bennünk az Isten, haza és embertársaink iránti köteles
ségeinket. Pályánk rajongó szeretetét, m indent! Csak egyet nem ad,
azt, amit hazulról kell hozni : lelki intelligenciát. Iparkodik ezt is
pótolni az iskola nagy és erős megfeszítéssel, de teljesen pótolni
sohasem tudja.
Nagy mértékben segítenénk ezen a bajon, ha a tanítóképzőkben
egy új tantárgyat vezetnénk be. Címe lenne : A tanító magatartása
a társadalomban. Öltözködés, köszönés, bemutatkozás. Viselkedés
az étkezésnél, viselkedés a nőkkel, idősebb és fellebbvalókkal. Családalapítás szerepe a tanító életében. A barátok megválasztása, anyagi
függetlenség biztosítása stb. oly tárgyanyag, amelyre égető szükség van.
Hihetetlen, hogy milyen hiányos egy-egy ifjú tanító felkészültsége
társadalmi magatartását és viselkedését illetőleg.
Kiegyensúlyozott tanítóra van szükség. Csak ilyen embernek
a kezébe szabad ma oklevelet adni, ha nem akarjuk, hogy tanítói
társadalmunk továbbra is az árnyék és fénytelenség sértő mellőzé
sében részesüljön.
Méltán neheztelhetnétek tanító testvéreim, ha ezt a környezettanulmányt egy rajtunk kívül álló egyén írta volna meg és rögzítené
le, de tőlem, tanítótestvéreim, , nem vehetitek rossz néven. Közös
tanítói érdekből teszem ezt. És ha csak egy ifjú tanító testvéremet
sikerül meggyőznöm megállapításaim helyességéről, már sokat segí
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tettem. És ha csak egy képző lesz, mely megérti elgondolásomat és
bevezeti az illemszabályok ezen abc-jét, akkor meg már nagyon
sokat értem el.
Teljes eredmény csak akkor lesz, ha a tanítóképzőbe való fel
lépést nem a IV. középiskolához, hanem az érettségi megszerzésé
hez kötik.
A tanító megbecsülésének az érdeke követeli, hogy ez a meg
nehezítő felértékelés mielőbb megtörténjék.

Az ujjakkal való számolásról.
írta : Halmai Olivér.

Az elmúlt év folyamán megjelent utasítás nagyszerű szolgálatot
tett már eddig is a népiskolai tanügynek. Igen jó lett volna, ha már
előbb jelent volna az meg, pl. csak úgy félhivatalos alakban. így
a letűnt iskolai évben kevesebb kapkodással vártuk volna a meg
bízott iskolafelügyelőt. Ez a bizonyos kapkodás talán még a leg
jobb tanerőknél is látható volt. Máról-holnapra egy rendeletnek eleget
tenni nem lehetséges.
Nevezett utasításban többször előfordul ez a s z ó : fogások,
jó fogások.
Hogy kedves Kartársaimnak én is némi segítséget nyújthassak,
közlök néhány fogást a számtantanítás köréből, főképpen arról kívá
nok egyet-mást közzétenni, hogy miképpen használtatom kis tanít
ványaim ujjait számolás közben.
Hogy a mérésnél nélkülözhetetlen az ujjak használata, azt
úgyis mindenki tudja s hogy azokat e tárgyrész oktatásánál mikép
pen használtatjuk, az egyéni felfogás dolga. A magam részéről ezzel
esetleg ugyancsak más alkalommal foglalkozom lapunk hasábjain.
A z ujjakkal való számolást igen-igen fontosnak találtam a néhány
évi szolgálatom alatt szerzett tapasztalataim során.
Hat éve foglalkozom /., II. és III. osztállyal. Gyenge számolók
mindig akadtak s ezeknek a számolás és mérés közben legfőbb segít
ségük volt az ujjuk. Még mi tanítók is segítségül vesszük ujjainkat,
ha pl. valamelyik tanulónkkal egy hibát, ill. egy hibásan olvasott
szót pl. 5-ször egymás után újra olvastatunk. S ilyenkor mindkét
kezünk használatára is sor kerülhet.
A z I. osztályban minden számképet az ujjakkal rögzíttetek meg
legjobban. így a 11-et is. Hogyan ? A következőképpen : amikor már
addig jutottam e számkör kialakításánál, hogy felfelé és lefelé meg
számoljuk a 11-et, akkor a számológéppel szemben ülő gyermekek
ujjaikkal őrzik ellen a számolást. Ez 10-ig egész könnyedén megy.
Amikor a 10 ujjat kinyújtották, lerántják azokat. Erre azt kérdem,
mennyi van lent? (10.) Egyet tegyünk a tíz fölé (én is mutatom)!
Ez már azután mennyi ? (11.) Miért ? ... Stb. Esetleg azonnal, mind
egyikkel meg is ismételtethetem ezt a megszámlálási módot. A 12nél, 13-nál meg a többinél úgy megy ez a számolás, mint azelőtt
a kisebb számoknál 10-ig.
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Nagy nehézségekkel küzdenek, különösen a gyenge tanulók a
számok összeadásakor. Igen bonyolult munka annak a kis I. osztá
lyos gyermeknek számára pl. í-f-2= ? . . . feladat megoldása. Csak
nem minden alkalommal azt tapasztaltam ennek a fenti feladatnak
megoldásánál, hogy a gyermekek egyszerűen odakapják az előze
tesen mutatott hüvelykujjak mellé a mutatóujjukat s nagy nyuga
lommal mondják ki a 2-t, munkájuk — általuk biztosnak vélt —
eredményeként. Ilyenkor a balkéz segít. A balkézzel u. i. eltakartatom
a jobbkéz hüvelykujját, mellyel az egyet jelezték. Ezután számolnak
még hozzá a félig csukott tenyérből két ujjat (a mutatót és közép
sőt). — Ez főleg utánoztatással érhető el legbiztosabban. — Persze
ezután elhúzzák balkezüket s az eredményt, ill. összeget immár
csakugyan, biztosan megállapítják. Ismétlem : ez igen nehéz munka
az óvodából alig hozzánk került gyermek részére. De később megtermi a maga gyümölcsét; mert sokszor előadódik majd olyan eset,
hogy a számolásból már előre örökös analfabétának ítélt gyermek
erős, közepes számolók közé küzdheti fel m agát. . . éppen az ujjak
segítsége révén. Ilyen tanulóval majd évről-évre találkozunk az I.
osztályban s mondom, ha csupán az összeadásnál sikerült vele az
ujjakkal való számoltatás elvégzése, már félig nyert ügyünk lesz.
A kivonást hasonló módon végzik tanítványaim. Hogy miképpen,
azt a fentiek elolvasása után bizonyosan el tudják képzelni kedves
Kartársaim.
Igen — mondhatják egyesek — az összeadás, meg a kivonás
csak megy az ujjakkal, d e . .. a szorzás, meg az osztás ! Előre bo
csátom, hogy elismerem a két utóbbi művelet nehézségeit. De segí
tenünk ezen is módunkban áll, kell, kötelességünk és lehetséges is...
akár a módszerünkre gondolok, akár a gyermek technikai v. értelmi
munkájára.
Amíg a számképek kialakításánál, valamint az összeadásnál és
kivonásnál akkor használtatom az ujjakat, mikor már a számoló
gépen v. más szemléltető eszközökkel azt elvégeztük, ill. megismer
tük, addig az osztásnál és szorzásnál is csak utólag kerül sor az
ujjak igénybevételére. A szorzásnál mindent félretolok az utamból.
Tisztán játékhoz folyamodom, melyben az ujjak ugyancsak segít
ségünkre vannak, de csak mellékes szerepet visznek, fő munka a
szemekre jut v. esetleg a fülre. Egy-kettőre megtudjuk azt is, hogy
miből áll ez a játék, a szorzás jó megalapozása. Bizonyosan észre
vehettük, hogy gyermek előtt, a különben eléggé kedves számoló
gép, kezd közben-közben unalmassá válni. Hát ezen úgy változta
tok, hogy a szorzási órán félretolom az öreg gépet és helyére gubacsot
teszek. . . az asztalomra. A gyermek kiszámol pl. hatot, ha a 6-os
számkörben ismertetem a szorzási műveletet. Közben már megálla
píttatom, hogy hányszor vett ki N. egyet, 3 x .. . 4 x . . . 6 x . . . Ez
azonban — bár már művelet megoldásának mondható — a gyer
mek részéről, vagyis az ő részére kevés . . . ide egy kis elevenség,
nagyobb mozgás kell. Hát mit tegyünk ? Dobassuk fel a magasba
s azután, mikor lefelé esik, kapja el egyenként a 6 gubacsot. Es ha
nem kapja el, akkor sem b a j! Míg előbb a gyermek szeme állapí
totta meg az eredményt, most láthatta, hogy Jancsi l x kapott el
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1-et v. 3x2-t, addig most a fül hozta azt a szem munkájával együtt
a gyermek tudomására és vele az eredményt: Mondjuk 1x2=2 v.
1x3=3 stb. Hogy azután a szorzás jelét miképpen rögzíttetem meg,
arra vonatkozólag nincs bővebb magyarázni valóm, mert az egyéni
dolog. Egyébként igen melegen ajánlhatom e tekintetben a SzántásVetés c. munkát, melynek szerzője, írója: Tóth Mihály tan. kép.intézeti gyak. iskolai tanító. Állom áshelye: Sárospatak. Ez a Szán
tás-Vetés 7 kötetes mű ; felöleli az elemi minden osztályát, ill. minden
osztály minden tárgyát, külön-külön kötetben, az V—VI. osztály
anyaga A és B évre 2 kötetben tanulmányozható. A számolás és
mérésen kívül pl. a természettan is meglehetősen jól van benne fel
dolgozva. Általában az egész mű bármely kötetét ajánlom kedves
Kartársaimnak, különösképpen kezdőknek.
Ezután az ajánlatom után visszatérek tárgyamhoz. A z előbb
említett játékot alkalmazhatjuk esetleg még a 10-es körben is az
l x l tanításánál. Mikor azonban ehhez a tárgykörhöz érünk, észre
vesszük majd, hogy lesz olyan gyermek, ki már az ujjain mutatja a
3x3-at v. 2x4-et stb. S mindez önkénytelen folyamat a gyermek
lelke, értelme részéről. Mi ilyesminek csak örvendünk. Lesz olyan is,
kinél ez az önkéntes munka nem látható; ezen is segíthetünk. Közös
munkálkodásra buzdítva, mutassuk meg az illető saját ujjain a mű
velet szemléltető elvégzését v. csak mondjunk en n yit: mutass 2 u jja t!
Hányszor mutattál 2-t ? (—) Mutass még 2-t! S. i. t. A végén a
gyermek maga állapítja meg, hogy 5>2-t mutatott s az 10.
Igen figyelmesnek kell lennünk nekünk, tanítóknak kiváltképpen
a számolás, mérés tanításánál! S érdekes, hogy bizony sokszor oly
kicsinyes dolgokon, figyelmességen múlik az eredmény, mint azt
fentebb vázoltam. A z élet folyton-folyvást hallatja közm ondását:
„Ha számítasz, okosan szám íts!“ Remélem, mindannyian azon
vagyunk, hogy mi tanítványainknak oly kincseket kívánunk útravalóul (az életbe) adni, melyekkel azután eleget tehet kiki tehetségé
nek megfelelően a fentebbi parancsnak, sugallatnak.
A z osztásnál ehhez hasonlóan késztetem tanulóimat az ujjaik
használatára. Szinte azt mondhatnák, hogy az ujjakkal való osz
tás a fentebbi szorzásnak velejárója, gondolok különösképpen a
bennfoglaló osztásra. A részekre való osztásnál az ujjakkal szem 
ben inkább egyéb szemléltető eszközöknek : kukoricának, pálcikának
adhatunk helyet. Bár van és volt is mindig néhány tanítványom,
ki ujjai segítségével a részekre való osztást is elég hamar elvégezte.
A jó számolók a 11 és 12 elhagyásakor már alig használják ujjaikát,
azonban velük is megtörténik egy-egy botlás. Hogy ezt kikerülhessék,
azért az ujjak használatára utasítom őket. Ilyenkor azután meg
lepő taktikával oldják meg a feladatokat, példákat. Van olyan, ki
a bennfoglaló osztást végzi el a részekre való osztás helyett. . . az
ujjain. S ezt a megoldást részben el is fogadhatom, sőt — ha arra
gondolok, hogy a felsőbb osztályokban a gyermekek még akkor is
bennfoglaló osztást végeznek el mindenképpen, amikor csakis rész
letre kell osztaniok — esetleg teljes egészében elfogadhatom fenti
megoldást. — Egyik jól számoló kislány kb. a következőképpen
mondta el, hogy miképpen osztotta fel a 15-öt 6 részre: „Kezdtem
IM CYUt
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mutatni ujjaimat 2-esével. Amint a tízhez jutottam, addigra azt je
gyeztem meg magamnak, hogy már 5-nek adtam kettőt a tízből.
A tízhez hozzágondoltam még 2-t s azt mondtam magamban : ez
már hatnak van felosztva, mert 6x2=12. A 12 mellé még 3 ujjat
kellene tennem, akkor együtt volna a 15. Ezt aß-at 6-nak nem oszt
hatom fel, mert nem jutna mindegyiknek újra egy és mi mindig igaz
ságosan osztottunk. Ez a 3 megmarad. Tehát, ha 15-öt felosztok 6
részre, mindeggiknek jut 2 és még marad 3.“ Egy másik jó számo
lóm tavaly, közvetlenül az évzáró vizsgálat (ünnepély) előtt így
osztotta fel a 15-öt 4 részre. Előbb nyolcat felosztott 4 részre, ami
ből mindegyiknek kettő jutott, azután jelezte a tizenkettő számképét
ujjain lerántással (t. i. mikor 1.0-et mutatott, azt lerántotta s afölé
mutatott még kettőt). Erre azt .mondta : 12 : 4=3-szor (tehát ő is a benn
foglaló osztással segített magán). Ezután még 3-at hozzámutatott a
12-t jelző 2 ujjhoz s egyszerűen azt m ondta: 15-öt felosztok 4 részre,
mindegyiknek jut 3 és még marad 3. E két számoló kb. egy .. .
tehetségre nézve, mégis előbbi valamivel gyorsabb.
Fentiek — az ujjakkal való számolásban szerzett saját tapasz
talataim. Eddig csupán az I. osztály tanulóival való munkálkodás
sal kapcsolatosan említettem eljárásomat. S ez volt a fontos. A II.
és III. o. tanulói bár használják ujjaikat számolás közben, de
már csak inkább az összaadásnál és kivonásnál; közben-közben az
lx l-n é l is igénybe veszik ujjaikat. Ezekben az osztályokban 10 ujj
jelenthet 40-et, 50-et. .. esetleg százat is, attól függ, hogy hányszor
rántották már le tíz ujjúkat a felfelé való számolás v. összeadás
közben. A III. osztályosok a 200 számképét 20 tízesnek megfelelően
10 lerántott ujjal és 10 (felül levő) utólag felkapott ujjal mutatják.
A zaz részükről egy ujj a tiszta tízesekkel való számolás közben,
meg egyébként is : egy tízest jelent, később esetleg 1 százast.
Nem folytatom tovább tapasztalataim közlését, mert tudom,
hogy a testet és lelket egyaránt formálni kívánó magyar népiskola
osztályainak vezetői s elsősorban evang. Tanítótestvéreim a jelen
nagy munka idején inkább csak rövidebb elmeíuttatást várnak attól
a kartársaktól, kik munkájukon könnyíteni kívánnak. Hogy ezt
sikerült-e elérnem, annak megítélését Önökre bízom.
*

A számológép és ujjakkal való számolás helyett ma már
nagyon sokféle, lélektanilag helyesebben megalapozott számolástanítási szemléltető eljárás van. Különösen a II. és III. o.-ban nem
tartom kívánatosnak még mindig ujjakkal számoltatni.
(Szerk.)

Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
Kéri a Simon és Garab cég lapunk igentisztelt munkatársait,
hogy a kéziratra használt papírosnak csak az egyik oldalára és
olvashatóan szíveskedjenek írni.
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HIVATALOS RÉSZ
Tanítógyűlések.
A dunáninneni egyházkerüleü Tanítóegyesület Salgótarjánban tar
tott közgyűlésén az elnök lelkes megnyitójában buzdította kartársait a
kötelességtudásra, összeforrásra s a kultúra égő fáklyájának lankadat
lan hordozására. Meleg szavakkal üdvözölte a közgyűlésen megjelent
dr. Kovács Sándor püspököt s kegyelettel méltatta az elhunyt D.
Kiss István püspök emlékét. Lelkes hangú válaszában Kovács Sándor
a lelkész és tanító közös munkájáról beszélt, utalva a gályarabok
együttműködésére.
A belső egyesületi ügyek letárgyalása mellett az elnök a zsinati
kérdésekkel, Jeszenszky Margit a tanító belmissziói szolgálatával
foglalkozott előadásában. Alegközelebbi közgyűléstkétévmulvatarlják.
A dunántúli egyházkerületi Tanítóegyesület Győrött tartott köz
gyűlésén Grieszháber E. Henrik elnök nagyhatású megnyitójában a
nemzetépítő tevékenységre és egyházépítő munkára buzdította a több,
mint 100 főnyi hallgatóságot. Megjelent a közgyűlésen D. Kapi Béla
püspök, akit köszöntve, tudomására hozta, hogy az egyházkerületi
Tanítóegyesület díszelnökévé választotta, amiről a délutáni jubileumi
ünnep során adja át a díszoklevelet. D. Kapi Béla püspök nagyhatású
megnyilatkozásban biztosította a tanítóságot állandó együttérzéséről
és megértő szeretetéről.
Részt vett a gyűlésen a győri egyházközség felügyelője, a győri
református egyházközség képviselője, Berkényi Károly szövetségi
elnök, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület elnöke, akik mind hitet tettek
testvéri együttérzésükről.
Dr. Gárdonyi Zoltán, Orbán Károly értékes előadása mellett
kegyeletes megemlékezést írt Benedek Vince Sass Istvánról s azt
Niederland Vilmos olvasta fel. Több felterjesztést tett a közgyűlés
időszerű kérdésekben az egyházkerületi és egyetemes közgyűléshez
s a Szövetséghez és Országos Ev. Tanítóegyesülethez. A valóban
sikerült, látogatott közgyűlés a Himnusz hangjaival ért véget.
A bányai egyházkerületi egyesület Cegléden tartott közgyűlést.
Mendelényi János elnök megnyitóján kívül Gadányi János, dr. Pozsonyi
Károly előadásai, vitéz Szügyi Károly a Kossuth szobornál, Varga János
a Hősök emlékművénél tartott ünnepi megnyilatkozásai voltak a köz
gyűlés munka fő mozzanatai. Kedélyes és gazdag, magyaros vendég
látásban részesültek a megjelentek egyrészt Kiszely János, másrészt
az egyházközség lelkes tagjainak vendéglátó házában.
Az Országos Egyesület révfülöpi közgyűlése október 15-én nagy,
ünnepi eseménye volt a helységnek s üdülőházunknak egyaránt.
Már 14-én gyülekezett s házunkban talált kedves, otthonias elhelye
zést a közgyűlés tagjainak jórésze. Barátságos eszmecsere alakult ki
az ugyanakkor tartott választmányi ülés és üdülőházi bizottsági ülés
folyamán s még inkább a közös, hangulatos vacsora alkalmával.
Sokan megismerték üdülőházunkat, akik addig nem is látták, 15-én
egyre folyt a megjelentek gyülekezése s mire Novák Elek kővágóőrsi
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lelkész a megnyitó istentiszteletet tartotta, csaknem egészen megtelt
a Fürdőegyesület kultúrterme.
Közel 100 résztvevője volt közgyűlésünknek. Az elnök meg
nyitójában egyház- és nemzetépítő munkára, a modern tanító típu
sának kialakítására és őrálló tevékenységre serkentette a megjelente
ket. Üdvözölte az egyetemes felügyelő, egyetemes tanügyi bizottság és
Tanáregyesület képviselőjét: dr. Bánkúti Dezsőt, Drózdy Gyulát, Novák
Elek lelkészt, Jávor Lajos főjegyzőt, akik mind üdvözletét hoztak a köz
gyűlésnek. Elküldte levélbeli köszöntését dr. Geduly Henrik, D. D. Raffay
Sándor, D. Kapi Béla püspök, számos intézmény, tanítói közösségi
alakulat és egyes távollevők is. Vitéz Szügyi titkári jelentését lelkes
taps kisérte. Nagyhatású, több mint egy órás előadást tartott Drózdy
Gyula a vázlatkészítés és előkészület módjáról. Felszabadult lélekkel
s megnyugvással hagyta el a megjelent tanítósereg az előadás helyét,
amikor megérezte, hogy a vázlatkészítésben oly nagy egyéni szabad
sága és helyes elgondolással kialakított rendszere van ezirányű
tevékenységének, ami visszaadja az eddigi helytelenül értelmezett
bürokratikus lekötöttség helyett a szabadabb előkészülésnek s időt
biztosít részére a meghitt családi élet számára is. A sokszor élénk
derültséget keltő előadás helyes okfejtései és színigazságai mellett
ez a megnyugtató végső következtetés volt az előadás legkiemel
kedőbb mozzanata.
Röviden vázolta ezután Ludván Sándor az írásprobléma lénye
gét, módszeres eljárása menetét s nagy tetszést aratott. Várjuk vezér
könyvének megjelenését.
Számos javaslat került később Jetárgyalásra, amit következő
számunkban bővebben ismertetünk. így állást foglalt a közgyűlés
az egyházi szakfelügyelet kérdésében s azt megvalósítandónak tartotta.
A tisztújítás során Somogyi Bélát egyhangúlag elnökké, vitéz
Szügyi Károlyt titkárrá, Hrabovszky Mihályt és Királyfalvi Gusztávot
jegyzővé, Kiszely Jánost pénztárossá, Roth Kálmánt üdülőházi intéző
bizottsági, Siki Bélát az Ev. Népiskola számadását felülvizsgáló
bizottság elnökévé, Gadányi Jánost a Szövetség elnöki tanácsa
megbízottjává választotta a közgyűlés, amely választott még 25 tagú
választmányt, számvizsgálókat, ellenőröket és üdülőházi bizottságot
is. Nagy megnyugvás, hogy a választások nagy egyetértéssel történ
tek. A Ffimnusz hangjai zárták be az emlékezetes közgyűlést. A
közebéden, ami üdülőházunkban volt, Somogyi Béla munkatársaira,
Novák Elek lelkész pedig Somogyi Béla elnökre s a tanítóságra
mondott felköszöntőt. A gyűlés mintaszerű rendezéséért nagy hála
és köszönet illeti meg Ziermann Lajos kővágóőrsi kartársunkat.

Igen kérem az egyházmegyei elnök és pénztáros urakat,
legyenek szívesek a folyó évi tagdíjakat pénztárunkba minél
hamarább beküldeni, hogy egyesületünk többrendbéli kötelezett
ségének eleget tudjon tenni. Kartársi üdvözlettel: Kiszely János
országos pénztáros.
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KÖNYVISMERTETÉS
Zamatos, finom és tanulságos írással találkozik az olvasó a
szeptemberi Búvár élén. Leopold Lajos egyetemi előadó egy verssort
választott tanulmányának címéül: „Borodnál borabb bor nincsen a
világon !“ A tudományos publicisztikának remeke ez a vezetőcikk,
amely mellé a természettudományok és a technika széles munkaterületéről eredő közlemények változatos sora csatlakozik, hírneves
egyetemi tanárok, orvosok, mérnökök és természetkutatók tollából.
Az érdekes fényképekkel és szemléltető ábrákkal díszített és élén
kített füzet minden cikke a legidőszerűbb tudományos kérdésekkel
foglalkozik, a hazai rög, idegen világrészek, a föld mélye, a tenger
titokzatos világa és a csillagos ég magassága, a gyógyítás, a lélekkutatás, a városépítés problémái és a kutató emberi elme új talál
mányai, felfedezései, tudományos eredményei vonulnak el előttünk
a Búvár e havi füzetének olvasása közben. Cavallier József, a
szerkesztő, avatott kézzel gyűjtötte össze és tárja a Búvár hatalmasan
növekvő közönsége elé a magyar tudományos publicisztika java
értékeit. Az úttörő folyóirat szeptemberi száma jelentős gazdagodása
tudománynépszerűsítő irodalmunknak.
A tudományos kutatás műhelytitkai tárulnak fel azokon a
hasábokon, amelyeken a gyógyászat, a technika, a természettudo
mányok, a néprajz és a pedagógia kiválóságai a tudomány új
eseményeiről tájékoztatják a Búvár olvasóit. A Franklin-Társulat
nagyszabású folyóiratának októberi számában ilosvay Lajosnak, a
magyar tudomány nagy halottjának érdemeit Schay Géza kegyeletes
szavakkal méltatja. Adám Lajos professzor az agydaganatról, Melly
József egyet, magántanár Magyarország egészségügyi kultúrájáról,
Tangl Harald egyet, magántanár a pajzsmirígy betegségeinek leküz
déséről értekezik. Exotikus tájakra vezet báró Fejérváry Gézáné cikke
a Komodo szigetén élő óriásgyíkokról, valamint Gebhardt Antal
egyet, magántanár tudományos riportja az Amazon-menti indiánéletről.
Tömöri Viola a Szegedi Fiatalok falukutató munkájának egyik
figyelemreméltó eredményét közli, Lukanénvei Luka István pedig a
szójáról, erről az új magyar lisztről ír. Az ifjúság természettudományi
nevelésének kérdését Radványi Kálmán világítja meg. Cavallier
József, a Búvár szerkesztője, a Solfatara természeti tüneményeit
ismer eti. Bőségesen gondoskodik az októkeri szám a technika iránt
érdeklődő olvasó igényeinek kielégítéséről is, Szieberth Imre, Cavalloni
Ferenc, Hoffmann Ernő, Izsák Olivér és Juhász Andor érdekes cikkei
által. De ki győzné felsorolni ezeken kívül mindazt a sok tudományos
érdekességet, hirt, beszámolót, üzenetet és adatot, mely a Búvár
októberi számának lapjain az olvasót gazdag változatosságban tájé
koztatja, tanítja és szórakoztatja ! A magyar tudományos publicisztika
hatalmas teljesítménye ez, amely megérdemli, hogy a nagyközönség
körében egyre fokozódó elismerésben részesüljön.
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Kis betegágy mellett.
Tegnap még fürge volt,
Mint gyík a gyepűben
Ügy járt keze-lába.
Ma, mint egy fáradt agg
Mozdulatlan fekszik
Kis betegágyába’.

Szomorú szemeit
Most felém fordítja
Fs mintha hallanám
Síró könyörgését:
„Segítsetek rajtam,
Eds’apám, édsanyám!“

Teynap még kacagott,
Hajtotta a pacit:
„Le-le ! Br-br ! E-ne !“
Ma harminckilenc fok . . .
Forró lázban fekszik . . .
Fölsír minden percbe.

Hozom játékait,
A Gyurit, a Danit.
Mindent, mit szeretett...
De hiába minden.
Arca fakó, sápadt,
S ma még nem nevetett.

Tegnap, mint az ékes,
Szép pünkösdi rózsa
Nyílott az orcája.
Ma sápadt arcára,
Idönkint ül csak ki
Lázálmok rózsája.

Szóval vígasztalom.
Mit ér a z ? ! Ö csak sír
Rendületlenül.
Fs én gyarló féreg
Nézem vergődését
Tehetetlenül.

Tegnap még az anyja
Ölében aludt el
Édes mosolygással.
Ma orvos figyeli
Minden szívverését
Fojtott szorongással.

Isten, ki ura vagy
Az egész világnak,
Nézz le rá, szánd meg őt.
Gyógyítsd meg a drágát.
A legártatlanabb
Szegény kis szenvedőt.

Alsóság.

Szakály Dezső.

HÍREK
Nemzetünk gyásza. Gömbös Gyula
miniszterelnök tragikus halála mély gyászszál sújtja az evangélikus tanítóságot is.
Tanítói család gyermekeként indult ma
gasan ívelő pályájára s nagyon sokszor
megmutatta életében a középosztály mi
nisztere nagyrabecsülését a tanítói munka
iránt. Emlékét mindig kegyelettel őrizzük.
Halálozás. Dr. Ruhmann Jenő, dr. Ruhmann Emil és dr. Ruhmann Kornél az
elhunyt fiai, a maguk, valamint az egész
rokonság nevében mély fájdalomtól le
sújtva jelentik, hogy felejthetetlen jó édes
apjuk, a szerető nagyapa, testvér, após
és rokon: Ruhmann Andor, a nyíregy
házi evang. népiskolák nyug. igazgatója,
az egyházi képviselőtestület örökös tisz
teletbeli tagja, a Kossuth Lajos ág. h. ev.

gimnázium kormányzótanácsának tagja,
folyó évi október hó 14-én este fél 9 óra
kor, áldásos életének 82-ik évében az
Úrban csendesen elhunyt. Drága halot
tunk hült tetemeit folyó évi október hó
16-án délután fél 4 órakor fogjuk a köz
ponti elemi iskolából az ág. h. evang.
egyház szertartása szerint az Északitemetőben örök nyugalomra helyezni.
Nyíregyháza, 1936. évi október hó 15.
„A szeretet soha el nem fogy.“ l.Kor. 13.8.
Kitüntetés. Eöry Dénes gyóni tanítót
a „Verőfény“ irodalmi, művészeti és
zenei folyóirat országos irodalmi és zenei
pályázatán, továbbá a „Fővárosi Napló“
„Nótavilág“ című mellékletének irredenta
dalpályézatán bronzéremmel, illetve dísz
oklevéllel tűntették ki.
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KANTORI ROVAT
Rovatvezető : H am ar Gyula soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Zenei kapcsolatok a népdal és az evangélikus korái között.
Irta : Gárdonyi Zoltán dr.

Az alábbiakban annak az előadásomnak anyagát adom közre,
melyet a Dunántúli Ág. H. Ev. Tanítóegyesület 1936. szeptember 30-iki
győri közgyűlésén elmondottam.
Azok a zenei kapcsolatok, amelyek a népdal és az evangélis korái
között fennéllanak: nem mai keletűek. Szükséges tehát, hogy a kérdés
sel előbb történeti szempontból foglalkozzunk. Kétségtelen tény, hogy a
népi elem térfoglalása az egyházi zenében szorosan összefügg a refor
mációval. A reformáció előtt a középkori keresztyén egyház zenéje több
féle stílusú volt. Egyes szentírási helyek, mint például a zsoltárok, evan
géliumok és epistolák szövegét egyhangú szavaló-ének formájában, a mise
részeit az úgynevezett gregorián-korái stíluséban énekelték; amellett a
többszólamúság kifejlődése is elsősorban az egyházi zenében nyilvánult
meg. Mindezen énekműformák előadására csak zeneileg valamennyire isko
lázott egyének voltak képesek. A hívők nagy tömege tehát nem vehetett
részt az istentiszteleti éneklésben : ennek egyébként a zenei követelmé
nyeken kívül az is akadálya lehetett, hogy a szertartás nyelve a latin
volt. Maga a nép csak egyes helyeken és legfeljebb a nagy ünnepek
alkalmával énekelhetett népiesebb hangú és a nemzeti nyelvet többékevésbbé szóhoz juttató vallásos énekeket. Húsz János és követői ebben
a tekintetben szinte előhírnökei Luther reformációjának, midőn a latin
nyelvű énekléssel szemben a nemzeti nyelvnek juttattak nagyobb szere
pet az istentiszteleti éneklésben. A népszokásban kialakult gyakorlat és a
reformáció előtti század kísérletei után Luther óta alapelvvé vált az
evangélikus egyházi zenében egyrészt a nemzeti nyelv használata, más
részt a hívők összességének cselekvő részvétele az istentiszteleti ének
lésben. E két elv vonta maga után a népies hangú melódiák, sőt nem
egyszer valóságos népdalok bevonulását az egyházi dallamkincsbe. Mint
hogy pedig a reformáció szülőföldje Németország: világos, hogy az
evangélikus egyházi énekek népi eredetű tényezői elsősorban a német
népdalban gyökereznek.
Hogyan lehetséges, hogy a fenséges és magasztos koráldallamok
és valamely nemzet népdalai között bármiféle kapcsolat állhasson fenn ?
Hiszen a korái : egyházi, a népdal pedig: világi z en e; az egyházi és
világi irány pedig a mai közfelfogás szerint egymással ellentétes lényegű !
Ezeket a kételyeinket azonban már itt, e közlemény kezdetén el kell osz
latnom. Gondoljuk meg, hogy a népdal nem mindig, csak többnyire világi
szövegű. Hogy a magyar példákra csak hivatkozzam : ki ne ismerne népi
dallamokat karácsonyi, újévi, húsvéti vagy pünkösdi szöveggel ?
Német példa : „Kommt her, ihr lieben Schwesterlein
an diesen Abendtanz ;
lasst uns ein geistlich’s Liedelein
singen um einen Kranz,
singen um einen Kranz.“

E dal, keletkezése után alig néhány évvel (1560) már a „Lobt Gott, ihr
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Christen allzugleich“ („Dicsérd Istent, keresztyénség“) szöveggel látott nap
világot. Az ilyen vallásos népdalok létezése már utal arra, hogy a népdalt
és az egyházi ének szellemisége nem föltétlenül ellentétes jellegű, mint
ahogyan a reformácró szelleme sem ismer éles elhatárolást vallásos és
világi élet között. Aki itt ellentétet érez, az nem gondol arra, hogy az
evangéliumi keresztyénség felfogása szerint szükséges, hogy a vallásosság
az u. n. világi élet minden vonatkozását át- meg átszője. Schweitzer Albert,
az ismert teológus, filozófus, orvos és muzsikus szerint a mélyen átérzett
zene, legyen az akár világi, akár egyházi: olyan magaslatokra képes
emelkedni, ahol a kétféle irány bármikor egybefonódhatik.
Schweitzer szerint a reformáció nem csupán azért nyúlt dallamokért
a világi zenébe, hogy hasznavehető dallamokra tegyen szert: miközben a
világi éneket a vallás szolgálatába állította, egyben mintegy meg is akarta
szüntetni a világi művészetet. Tehát a cél nem is annyira melódia-kölcsönzés
(átvétel) volt, hanem a zene „megtérítése“. Schweitzer feltevését egyes
adatok igazolni látszanak, azonban mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy
ez a megtérítés nem mindig ütött ki jól.
Folyt. köv.

*
Hangjegymellékleteink.
Irta: H am ar Gyula.

Az Evangélikus Népiskola felelős kiadójának felszólítására folyóiratunk
1936. évi 10.— 11. — 12. számának Kántori Rovatához különféle nemű és
nehézségű, tisztára karácsonyi hangjegymellékleteket csatolunk, egyúttal
befejezzük a most nyújtott nagyobb választékkal az Evangélikus Népiskola
1936. évi Kántori Rovatának hangjegymellékleteit, melyeknek sorozatát
Isten segítségével az Evangélikus Népiskola 1937. évfolyamának 1. szá
mában igyekszünk folytatni.
Az Evangélikus Népiskola 1936. évi novemberi számának Kántori
Rovatához csatolt hagyjegymellékleteink a következők :
1. Szent az Atya Úristen. Ádventi vegyeskar. Szövegét egy régi német
Sanctus (Heilig ist Gott der Vater) magyar fordításaként közöljük. Az ere
deti német szöveg, mely a Luther-féle „Jasaiva, dem Propheten das
geschah“ kezdetű német Sanctussal együtt nagvon elterjedt volt, a közölt
dallammal együtt egy 1543. évi braunschweigi istentiszteleti rendben jelent
meg először. A dallamot Praetorius Mihály (1571 — 1621) német zene
szerző s braunschweigi udvari karnagy vegyeskari letétjében közöljük.
Praetorius Mihály a 17. századbeli német evangélikus zenének s általában
a horabeli európai zenének egyik legkiválóbb képviselője volt.
2. Régi magyar karácsonyi ének. Szövegének („Krisztus Urunknak
áldott születésén“) szerzője Péczeli Király Imre péczeli (Zala m.) 17.
századbeli református lelkész. A dallam régi magyar dallam, melyet az
1778. évi debreceni énekeskönyvből vett át a hazai evangélikus egyház.
Az éneket Kapi-Králik Jenő budapesti ev. egyházi karnagy 3 szólamú
gyermekkari feldolgozásaként közöljük.
3. lm nap lett a csillagból. Karácsonyi ének vegyeskarra. Dallamának
szerzője egy Franck Johann Wolfgang német zeneszerző (szül. 1641. táján,
megh. 1695. után). A dallamot Lützel Johann Heinrich zweibrückeni ev.
orgonás és karigazgató (szül. 1823-ban) vegyeskari letétjeként közöljük.
4. Keresztyének, örvendezzünk. Szövegének szerzője Sántha Károly
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(1840— 1928) sárszentlőrinci ev. lelkész. A szöveget a) 3 szólamú egynemű
karra (azaz gyermekkarra v. nőikarra v. férfikarra felhasználhatóan) és
b) vegyeskarra Hamar Gyula látta el dallammal, illetőleg zenével.
5. Zengjen ének minden szájon. Szövegének szerzője Sántha Károly.
A szöveg a dunántúli énekeskönyv 121. számú énekszövege, melyet a) vegyes
karra, b) 3 szólamú gyermekkarra v. nőikarra Hamar Gyula zenésitett meg.
6. Az Űr születéséről. Az eredeti régi magyar szöveg a Batthyánykódex 25. lapján található meg. A Batthyány-kódexről e helyen meg
jegyezzük a következőket: Legelső magyar protestáns énekeskönyvünk,
mely 1556— 1563., vagy 1560 —1563. között készült. Kevés kivétellel a
róm. katolikus egyház ősrégi himnusainak magyar verses fordításait tar
talmazza. És zsoltárokat is foglal magában. A Batthyány-kódex, mely a
gyulafehérvári róm. kát. püspöki könyvtárban őrzött díszes kéziratként
vált ismeretessé, nyomtatásban a Nyelvemléktár 14. kötetében jelent meg.
A szöveget vegyeskarra megzenésítette Hamar Gyula.
7. A keresztyénségben. Szövegét Szegedi Gergely, egy igen nevezetes
protestáns énekeskönyv szerzője írta. Sz. G. énekeskönyve 1569-ben
jelent meg, mely az 1778. évi debreceni református énekeskönyv őséül
tekintendő. Egyetlen teljes példányát 1892-ben fedezték fel a breslaui
(Németország) városi könyvtárban. Hasonmásszerűen kiadta a Magyar
Tudományos Akadémia 1893-ban. A szöveget vegyeskarra megzenésítette
Hamar Gyula.
8. Ti hívek, ó jertek. Szövege latin eredetű („Adeste fideles“) s
Németországban igen elterjedt karácsonyi ének, melynek német szövegét
az eredeti latin szöveg nyomán Ranke Henrik (1798— 1876.) erlangeni
tanár, a híres Ranke Leopold történetíró testvére írta „Herbei, oh ihr
Gläubigen“). A szóbanforgó ének dallama katolikus eredetű s Londonból,
ahol 1797-ben vált ismeretessé, Németországba származott át. Vegyeskari
és egynemű kari kidolgozásban közöljük. Az egynemű kari letét Palme
Rudolf (1834 — 1909.) magdeburgi orgonás és zenetanártól származik.
9. Zengjen hálás tiszteletet. Szövegül a Vietorisz-féle Franosciusfordítás 86. sz. énekszövegét használtuk fel. Dallamát férfikari letétben,
eredeti ritmikus alakjában közöljük. Dallama a Mennyből jövök most
hozzátok c. dallam, mely legelőször a , Schumann-féle lipcsei énekes
könyvben (1539.) jelent meg. A dallam szerzője minden valószínűség
szerint Luther Márton.
10. Eljött hozzánk az üdvösség. Szövegének szerzője Speratus Pál
(1484— 1551.) pomaréniai reformátor, Luther személyes barátja. A szóban
forgó szöveg már 1523-ban Wittenbergben nyomatott röpcédulák révén
lett ismeretessé. Alig van több olyan énekünk, mely annyira hitvallásszerű, mint
ez az énekünk. Dallama valószínűleg egy 15. századbeli húsvéti ének
dallama. Eredeti ritmikus alakjában közöljük egynemű kari letétben.
11. Csendes éj. a) Vegyeskarra, b) férfikarra, c) egynemű karra.
A szöveget Mohr József (1792— 1848.) oberndorfi (Salzburg közelében)
róm. katolikus segédlelkész szerezte 1818. december 24-nek esti könyör
gésére, a szöveget pedig az említett nap reggelén Gruber Ferenc (1787—
1863.) halleini (Salzburg) róm. kát. kántor zenésítette meg s a karácsony
esti könyörgésen két énekhangon gitárkisérettel adták elő. Azóta ez az
ének a világ legelterjedtebb karácsonyi népénekévé vált.
Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.

H ird e té s .
Értesítem a tanítótestvéreket, hogy Dezső Lipót tanügyi főtaná
csosnak a Dunántúli Népművelő kiadásában megjelent munkái a
szerkesztő útján is megrendelhetők s az így tett rendelések után a
szerző üdülőházunknak 25% jutalékot biztosít. E műveket a Dunán
túli Népművelő állandóan hirdeti. Legközelebb lapunk is részlete
sebben közli. Főbb m unkái: Dezső-Ablánczy: Időszerű gyakorlati
népművelési előadások. — 60 teljesen kidolgozott előadás 300 ol
dalon, ára 6 P 40 fillér. Szórakoztató jelenetek és színdarabok
kísérő műsorul. Magyar Hazám. Most jelenik m eg: Népiskolai ren
deletek gyűjteménye. Ára előzetes rendeléssel 4 P 60 fillér lesz.
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S z e rk e s z tő i ü z e n e te k .
Szollár Irén, Bertalan Sándor, dr. P ozson yi Károly,
Kristóf Kálmán, Pártay Tivadar, sz. Csorba Tibor. A beküldött
kéziratok anyagtorlódás miatt a következő számban kerülnek sorra.
V itéz Szügyi titkár. A jelentést a jövő számtól kezdve
közlöm.
Szeverényi S. Személyi éle s a tanítói egységet és közösségi
szellemet egyáltalán nem szolgáló hangja miatt nem közölhető.

A k ia d ó ü z e n e te i.
M edgyesháza, Ny. F. A címszalagot kiigazítottam. Az elő
fizetés tanítónak egv évre annyi, amennyit a lapon jelzett.
Magyarkér, O. L. Az összeget a könyvekért majd december
ben levonom. — Azzal nem foglalkozom, ajánlani sem tudok senkit.
K eszőhidegkút, Sch. E. Lapunkat 1935 január 1 óta orszá
gos egyesületünk adja ki. A küldött 20 pengő 1935 és 1936-ra szól.
Az említett összeget, mint túlfizetést, kérje vissza attól, akinek 1934ben eljuttatta. Egyesületünk 1935 előtti időkről semmiféle felelőssé
get nem vállal 1 Mivel az 1934- évi túlfizetést egyesületünknek senki
el nem számolta, nem is tudhatjuk be azt az előfizetésébe.

SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG1
Ez a címe az evangélikus népiskolák új könyvsorozatá
nak, amely a népiskolai módszertan és tanítástan örven
detes haladásával lépést tartva, a honi evangélikus nép
oktatás hagyományaihoz híven : az evangéliumi hit és a
hazafias érzés teljes összhangjával mozdítja elő az evan
gélikus népiskolák építő munkáját. Most jelent meg ennek
a sorozatnak újabb kötete:

NAGY TANKÖNYV
az evangélikus népiskolák V.—VI. osztálya számára.
Szerkesztette:

Dr. KAPI BÉLA
püspök

SOMOGYI BÉLA
igazgató-tanító

422 oldalon több mint másfélszáz képet közöl és egyetlen kötetben

Egyetlen kötetben az A) és B) évfolyam (V.—VI. osztály)
teljes anyagát nyújtja : Egyháztörténet. A magyar nemzet
története, alkotmánytan. Polgári jogok és kötelességek.
Helyesírás és nyelvi magyarázatok. Földrajz. Természet
rajz, gazdaságtan, háztartástan. Vegytan, természettan.
Egészségtan.
Az 1936/37. évi tananyagbeosztás legalkalmasabban ennek
a minden sorában korszerű tankönyvnek alapján állít
ható össze.

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában. Cegléden.
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A tanító az Ige fényében.
Duszik Lajos miskolci ev. főesperes-lelkész gyászbeszéde egykori tanítójának:
Ruhmann Andornak ravatalánál.
„Az é r te lm e s e k p e d ig fé n y le n e k , m in t a z É g n e k
fé n y e s s é g e ; é s a k ik s o k a k a t a z ig a z s á g r a v is z n e k ,
m ik é n t a c s illa g o k ö r ö k k ö n ö r ö k k é
(D ániel 12, 3.)

A mi temetéseink örök szépsége az Ige. Egy élet, egy jellem,
egy ember az Ige fényében áll s mi így nézzük benne és rajta a
megmaradót. Ezek az Igék az igazakat, az Isten munkatársait, a
prófétákat, a tanítókat, a bölcseket csillagokhoz hasonlítják, csilla
gokhoz, melyek útonjáróknak, pásztoroknak és tengeren vesződő
hajósoknak utat mutatnak a fényükkel. A csillag szerepe a tanító
hivatása ; fény/eni s e fénnyel elönteni más szíveket.
A csillag élete, boldogsága, szenvedélye a világítás. A csillag
halála az elsötétedés, az a tragikuma, hogy már nem világíthat.
Ruhmann Andor most jött el a legnagyobb leckéje előadásához, ő
most is tanít, mert világít. Tanít: életével a szolgáló, tehát teljes
életre, halálával az Istenhez vezető, tehát a boldog halálra.
I.
Minden iskola egy atelier, műterem ; benne a lélek, ez az égi
gyémánt köszörültetik, ez az isteni anyag formáltatik; e műterem
alkotó művésze a tanító. A művész csak akkor tud alkotni, ha
szívét megkapja az a csodás lelki erőáradás, amit ihletnek neve
zünk. Láttátok volna Munkácsy Mihály, vagy Benczúr szemét, ami
kor kezébe vette festékes ecsetét s az üres vászonra az első szín
foltot vetette ? Vagy a Fadrusz János, az Isó szemét, amikor a vésőt
ráillesztette a hideg, kemény kőre és véste, faragta, míg az álom,
melyet benne meglátott, mint kifejlő bimbóból szétfeslő rózsa, elő
nem mosolygott.
Ez a lelki erőáradás, az ihlet a tanító avatása. Istennel kap
csolatban állva, tud isteni munkát végezni : a lélekidomítást. Igen :
isteni munkát.
f
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A tanítás célja az isteni képmás kifejtése az emberben, a legigazabb ember : a második Ádám arcának kifejtése, a Jézus kiábrá
zolása. A c é l: jobb, nemesebb, az Istenhez hasonlóbb lelkű embe
rek kinevelése, a sárbahullott isteni-arc kisimítása a gyermeklélekben.
A tanító az örökkévalóság eljegyzettje: nemzedékek lelkén
megmarad az ő lelki a rc a : mint a pénzverőgépben a benne kifara
gott kemény minta rányomódik a forró ércre s az magán viseli
ennek a vonalát s így lesz értékessé, valeur-ré, a gyermeklélekre is
így rajzolódik ki az ihletett tanító lelki-arca, nem, nem az övé,
hanem azé, akinek képmása ragyog az ő lelkén is : az Istené.
Emlékek rajzanak fel lelkem előtt, midőn Ruhmann Andorra
emlékezem, az én jóságos, szorgalmas és buzgó tanítómra. Sokan
voltunk, porban-sárban futkározó-játszó gyermekek, akiknek kezét
ráidomította a helyes betűvetésre, kiknek a pajzán, mozgékony lelkét
lekötni egy-egy elbeszéléssel s rávezetni a szép, igaz s jó kultuszára,
bizony nehéz, terhes, fárasztó munka volt, de ma itt a koporsójánál
elmondom, hogy soha nem hallottam panaszát; szemében, az ő
eleven, okos kék szemében egy élénk és belső békességben, családi
élete boldogságában mindig erőforrást találó s minden lelki zilált
ságot, nyugtalanságot kivédő és azt kiegyenlítő lélek nézett bele a
világba, melyben ő megtalálta magát, a helyét, a munkáját.
„Az értelmesek pedig fénylenek', mondja Igénk. Fénylett az
Úr Jézus arca akkor, midőn a megdicsőülés hegyén Mózes és Illés
társaságában megjelent, fénylett Mózes arca, midőn az Úrral beszélt,
fénylik a mi halottunk arca, mert az Isten lényéből áradó fényben
jelenik meg most előttünk.
Eljöttünk hozzá most is — tanulni, lélekben meggazdagodni,
rálépni arra az útra, melynek végén, mint hosszú erdei úton a kelő
Nap, fénylik a — tökéletesség.
Ha mind az a sok gyermekarc rámosolyogna, mely valaha
figyelte, leste szavait, itt fény gyúlna k i; ha csak egy virágot ejtene
e koporsóra, itt erdő támadna. (Ravasz L.)
II.
Most megérkezett. Szenvedéssel ment e l; pedig tisztának tud
tuk szivét; de az Úr így avatta be az ő seregébe. Halálával arra
tanít, hogy ő is eszköze volt Istennek. Igen. Minden és mindenki
elmegy, mint a művész kezéből kihull az ecset, a vonó, a véső, de
az alkotás megmarad.
Isten eszköze volt. 0 vele dolgozta ki felséges célja egy rész
letét. így gondoljunk a magunk halálára is, eszközként elhasználtatni
Isten kezében. A tégla beletemetkezik a falba, de az így él. A ha
zánk és egyházunk ilyen szivekből él és úgy áll, mint Kőmives
Kelemenné szive beleépíttetett Déva vára falába s a fal így állott.
Minden tanítás örök, áldott célja az Isten. Itt tanulásunk csak
részleges. Itt csak egy-egy betűjét látjuk Isten írásának, mert „rész
szerint van bennünk az ismeret“, de látni fogunk nem szemmel,
hanem a lélek szemnélküli látásával, látni megnyilatkozott egeket,
látni egy megnyilatkozott szivet és látni az Isten boldogai előtt meg
nyilatkozott kapuit annak a mennyei Jeruzsálemnek, melyben „halál
nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás“.
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Óh, ott a tanítók tanítója tárja elé kapuit s ölelje őt keblére.
Emléke legyen áldott örökségünk s legyen az emlék buzdító
példaadás úgy élni, úgy sáfárkodni, mint ő s úgy vezetni a lelkeket
az örök célhoz, Istenhez. Ámen.

A vallástanítás tárgyi feltételei.
Irta : Gráf Samu.
(Befejező közlemény.)

3. Egyháztörténet.
Minden tanító gyakorlatból tudja, hogy az egyháztörténelem,
mint általában a történelem, hatalmas nevelő eszköz; azt is tudjuk,
hogy a reformáció történetének meggvőződéses és lelkes tanítása
nélkül nehéz volna evang. keresztyén öntudatot ébreszteni és evang.
keresztyén jellemet fejleszteni. A népiskolában, természetes, nem lehet
szó részletes egyháztörténeti tanításról, sőt végzetes hiba volna a
részletekkel a célt, melyet az egyháztörténet tanításával elérni akarunk,
elhomályosítani és annak elérését kétessé tenni. Fontos az egyház
történeti tanítás különösen a mai korban, amikor — különösen nálunk
Magyarországban — úgy a történetírás, mint a történettanítás terén
céltudatos átértékelés van folyamatban. Azért szükséges, hogy az
általános egyháztörténet tárgyalása után „mutassuk be a protestan
tizmus éspedig különösen a magyar protestantizmus küzdelmeit és
szerepét nemcsak a vallásos élet és a kultúra, hanem a nemzeti
élet mívelése és fejlesztése terén is“. Az egyháztörténet tanítására
nézve az Utasítás azt mondja, hogy „Az Isten atyai gondviselésének
és a tiszta kér. hit vértanúkat és diadalmas hősöket szülő erejének
szemléltetése lebegjen előttünk főcélként. . . Neveljük a tanulóban
a vallásos gyermeki hála érzését a gondviselő Isten iránt és egy
szersmind a hálás kegyelet érzését egyházunk múltja és a tiszta
keresztyén hit hősei iránt . . . Az egyháztörténetnek egy fontos didak
tikai célja az, hogy fejlesztjük a tanulók történeti érzékét is, melynél
fogva felfogják az eseményeknek egymással való összefüggését és a
múltnak alapján, annak gyümölcseként megértik a jelent“.
Ezért az egyháztörténet tanításánál az eseményeket összefüggően
és lehetőleg chronologikus sorrendben kell tanítani.
A Tantervbe felvett anyagra és annak 2 osztályra, illetve A és
B évre való felosztása ellen kifogásom csak annyiban van, hogy a
Tanterv ezt az 1894.-i évvel lezárja. Az egyháztörténet tanítása a
jelenbe vezet. Ki kell térni p. o. a Gusztáv Adolf egyesületre és az
evang. gyámintézetre, továbbá az egyház egyéb szeretet és szociális
intézményeire : a diakonissza egyesületre, a belső és külső misszióra,
evang. segélyakciókra, ifjúsági egyesületekre stb. Itt nagy szolgálatot
tenne a tanítónak és a tanulóifjúságnak egy alkalmas egyháztörténeti
olvasókönyv, vagy külön, vagy mint függelék az olvasókönyvekhez
csatolva, ahol ezen szeretetintézetek megalapítói, mint p. o. Crossmann, Székács, Zinsendorf gróf, Fliedner, Franke, Löhe, Bodelschwing,
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Wiehern stb. közvetlenül megszólalnának. Vagy más alkalmas módon
ismertessük az ifjúsággal az egyház közelmúlt és mai életének egyik
vagy másik megnyilvánulását.
Ha van gyülekezetünkben ilyenfajta egyházi tevékenység, a
tanító hívja fel erre a tanulók figyelmét. Itt van p. o. a Gusztáv
Adolf gyűjtőpersely, a gyámintézeti gyűjtés, a konfirmándusok könyvés ruhasegélye stb. Itt Sopronban p. o. Nitschinger János kartársunk
megszervezte az Evang. Missziói Gyermekszövetséget, amely arra
törekszik, hogy amit a gyermekek a vallásból tanultak, azt az evan
gélium terjesztése körül a valóságban alkalmazzák és gyakorolják,
emellett missziói bélyegeket vásárolnak, staniolt gyűjtenek, melynek
jövedelmét az orsz. misszióegyesület javára fordítják. Az egyháztörténet keretében a zsinatok tárgyalásánál ki kell térni egyházunk
jelenlegi alkotmányára, továbbá az evang. istentiszteleti rendre, az
egyházi évre és annak beosztására.
Ha az itt felsorolt új anyag — mondjuk olvasmányok alakjában
az olvasókönyvben, vagy röviden, mint tananyag az egyháztörténeti
tankönyvben — felvételt nyerne, akkor természetesen a régi anyagot
jobban össze kellene vonni, vagy egyes kevésbbé fontos részeket
ki kellene hagyni, hogy ezen a téren is elkerüljük a túlterhelést.
A mondottakból láthatjuk, hogy a sikeres vallástanításnak mennyire
fontos eszközei és így tárgyi feltételei a jó olvasó és tankönyvek is.
Erre a kérdésre később még rátérek.
4. Bibliaolvasás és bibliaismertetés.
Az evang. egyháznak minden tana a biblián alapszik. Ma a nép
iskolás gyermek is tanulja, hogy: „hitünknek legtisztább és legbizto
sabb forrása a biblia“. És mégis mit látunk? A biblia az idők folya
mán háttérbe szorult, sőt, mondhatjuk, majdnem kiszorult az iskolából.
Nem is olyan régen, mondjuk 50—80 évvel ezelőtt a biblia volt a
gyermek egyetlen könyve a népiskolában, amelyből — mint p. o.
Arany János — olvasni is tanult. A bibliát azonban nemcsak az
iskolában, hanem otthon is olvasták, szülők és gyermekek egyaránt.
Hogy ez így volt, abban mindenesetre az iskolának is része volt és
hogy ez megint úgy legyen, ahhoz szükséges, hogy a biblia és a
bibliaolvasás megint méltó helyet kapjon az iskolában. A kezdőlépés
megtörtént a múlt évben, mikor püspök urunk a népiskola minden
osztályában kötelezővé tette a reggeli bibliaolvasást.
Az első lépés után — reméljük — nemsokára következik a
második, amikor a tanterv revízió alá kerül. Akarom hinni, hogy
akkor — mint fentebb javasoltam ■— több bibliai történet törölve
lesz és ezután már csak mint bibliaolvasási anyag fog szerepelni,
a kátékból pedig kikerül a magyarázat magyarázatának legnagyobb
része. Ehelyett pedig a vallásórák keretében is helyet kap a bibliaolvasás és bibliaismertetés.
A biblia sokszor pótolhatja, ill. kiegészítheti az olvasókönyvet.
A tanító az olvasásra kerülő részeket úgy tárgyalhatja, mint az
olvasókönyv olvasmányait.
A bibliaismertetés szorítkozzék a legfontosabbra. „Tanításunknak
itt azokra a tárgyi ismeretekre kell támaszkodnia, melyeket a tanulók

413

a bibliai történetekből és a bibliaolvasás útján szereztek. Ezek nélkül
az ismeretek nélkül a bibliaismertetés nagyon elvont és így értel
metlen maradna.“ (Utasítás.)
A bibliának válogatott részeit kell olvastatni úgy az ó-, mint
az újszövetségből. Egyes különösen szép részeknek, mint p. o. a
hegyi beszédnek megtanulása is ajánlatos. De itt se menjünk túlzásba.
Tény, hogy a biblia nem a gyermekek részére készült és így
olyan történetek is vannak benne, melyek nem valók a gyermekek
nek. Azért fel kell vetnünk a kérdést: az egész bibliát adjuk-e a
gyermekek kezébe, vagy ú. n. „családi és ifjúsági“ bibliát, amilyen
Németországban nagyon sok van.
Sokszor hallottam és többször magam is láttam, hogy vannak
éretlen gyerekek, kik előszeretettel keresik fel a bibliában az emberi
bűnöket és gyarlóságokat tárgyaló helyeket és kéjelegnek az ilyen
helyeken található bűnök leírásában és visszaélnek a biblia közvet
lenségével és nyíltságával. Azért én is azon a nézeten vagyok, hogy
a teljes biblia csak a felnőttek kezébe való. A népiskolában, sőt a
középiskolában pedig lehetőleg „családi és ifjúsági“ bibliát kellene
használni, mint amilyen p. o. a „Stuttgarter Jugend- und Familienbibel" Németországban.
5. Imádságok, egyházi énekek.
Minthogy az imádság és az ének nagyon alkalmas arra, hogy
a gyermek lelkében vallásos érzelmeket fakasszon, szivét és elméjét
pedig fogékonnyá teszi a vallásos eszmék befogadására, a nép
iskolai vallástanítás tulajdonképpen imádságok és énekek tanítá
sával kezdődik.
Az édesanyától vagy a népiskolában tanult imák nem mosódnak
el egyhamar, emlékezetünk rendszerint megőrzi az emberi kor végső
határáig.
A különféle reggeli, ebédelőtti, ebédutáni, esti stb. imádságokon
kívül egyházunk a népiskolának a Miatyánknak, Luther reggeli és
esti imádságának betaníttatását írja elő. A középfokon (III.—IV. oszt.),
de különösen a felsőbb fokon (V.—VI. oszt.) az énekeskönyvvel
együtt az imakönyvet is adjuk a gyermekek kezébe. Tehát úgy az
énekeskönyv, mint az imakönyv használatára már a népiskolában
kell szoktatni a gyerekeket.
Nagy baj, hogy egyházi éneklésünkben nincs rendszer. Rend
szerint nagyon vontatottan énekel a gyülekezet apraja, nagyja.
Aztán ahányféle az énekeskönyv, annyiféle az ének, sőt akárhány
szor egy és ugyanazon éneknek számtalan variációja van szöveg és
dallam dolgában. Ezen a téren a népiskolára még nagy feladat
vár. Teljes egyöntetűséget talán sohasem fogunk elérni, talán
nincs is szükség rá. De azon kellene lenni, hogy legalább fő
énekeink úgy dallamban, mint szövegben az egész országban egy
formák legyenek. Az egyházi énektanítás ügyét dicséretes módon
felkarolja most az „Evangélikus Népiskola“ című lapunk. Biztosra
veszem, hogy ez az evang. éneklés és énektanítás ügyének — legyen
ez korái, egyházi népdal, vagy művészi karének — javára lesz.
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III. Tankönyv, szemléltetőképek és egyéb segédeszközök.
A vallástanítást nagyban megkönnyíti a jó tankönyv, valamint
a művészi, de emellett a pedagógia követelményeinek megfelelő
szemléltető kép.
Ez a téma külön előadást kíván, e cikk keretében ezért csak
röviden foglalkozom ezen kérdéssel.
Amit az Utasítás a tankönyvekre vonatkozólag mond, az kevés
kivétellel ma is elfogadható. Áll mindenekelőtt az a tétel, hogy
„a bibliatörténeti tankönyv általában tartsa meg a bibliának egy
szerűségében is nemes nyelvezetét, kerülje azonban az elavult, mint
a nagyon is modern és tudományos szavakat“.
Ä bibliatörténeti tankönyvben a történeteken kívül más, mint
egynéhány odavaló bibliai és énekvers, ne legyen. Magyarázatok,
utasítások, példák stb. vezérkönyvbe valók. A függelékben azonban
lehet Luther kis kátéjának 3 első része és néhány imádság. így
aztán a kátétanításhoz az alsóbb osztályokban külön kézikönyv
nem is kell. Az Utasítás azt mondja : „A különféle magyarázatos
káték nem a gyermek kezébe való tankönyvek, hanem a tanításra
való készülés céljából a tanító kezébe való vezérkönyvek“.
Elméletben ez nagyon helyes állásfoglalás, csakhogy a gyakor
lati élet arra kényszeríti a tanítót, hogy a felsőbb osztályokban mégis
csak valamilyen magyarázatos kátét adjon a tanulók kezébe. Először
is azért, mert úgy a káté alapszövegének, mint Luther magyarázatának
megértésére és szemléltetésére nemcsak a gyakorlati életből és a
bibliai történetekből vett példákra, hanem szentírási helyekre, ének
versekre és helyenként még külön magyarázatokra, főleg szómagya
rázatokra is van szükség. Ezeket pedig az iskolában betanítani nem
lehet, erre a tanítónak a felsőbb osztályokban nincs ideje. Az iskolá
ban megmagyarázza és megérteti, könyv nélkül a gyermek otthon
tanulja meg.
Fontos, hogy ez a magyarázatos káté ne csak elméletet és
dogmatikát, hanem cselekvő keresztyén életet is tartalmazzon és ne
legyen terjedelmes.
Külön egyháztörténeti tankönyvre nincs szükség, ha van alkalmás olvasókönyv, melynek függeléke tartalmazza az egyháztörténeti
anyagot és amelyben a fentebb az „Egyháztörténet“ cím alatt
említett olvasmányok vannak.
A felsőbb osztályokban természetesen bibliára is van szükség.
A bibliára és bibliaolvasásra vonatkozó nézeteimet kifejtettem
„Bibliaolvasás“ cím alatt.
Minden tanító és vallásoktató bizonyára látta már, hogy a
tanulók milyen szívesen és hosszasan nézik a bibliatörténeti köny
vükben levő képeket. Mi mindent látnak ezekben a képekben és
mennyit tudnak beszélni róluk ! Ez bizonyítja, hogy a jó szemléltető
képek a vallástanításnál is szolgálatot tesznek a tanítónak. Azért
fontos, hogy vallástankönyveikben szép képek és illusztrációk
legyenek.
Szükséges továbbá, hogy a tanítónak művészi szemléltető
képek is álljanak rendelkezésére, amelyeket faldísznek is lehet hasz
nálni. Sok tanítás ilyen sikerült képből indulhat ki, sőt egyik-másik
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alapjául is szolgálhat 1— 1 tanításnak. Emellett a szemléltetőképek
használata élénkké és érdekessé is teszi a tanítást.
De nemcsak a bibliai történetek, hanem az egyháztörténelem
tanítását is megkönnyítik a szemléltetőképek és illusztrációk. Sőt nem
is tudom elképzelni, hogy valaki pl. az egyház szeretet-intézményeiről
vagy a külmisszióról tanítson anélkül, hogy ezeket az intézményeket,
illetve azok működését és az általuk létesített templomokat, iskolákat,
árvaházakat stb. be ne mutassa.
Még jobb, ha ezeket, valamint az egyháztörténetileg nevezetes
épületeket nemcsak képen, hanem a valóságban is be tudja mutatni.
A kínálkozó alkalmakat mindig ki kell használni.
Nagy segítségére vannak a vallástanítónak még a különféle
gyermeklapok és népies vallásos nyomtatványok. Itt vannak p. o. a
Kis Harangszó, a Kis lap, a Kleine Missionsglocke stb., melyek
alig néhány fillérbe kerülnek és sok áldásnak lehetnek a kútforrásai.
Mert ha a gyermek ezeknek rendszeres olvasását megszokja, felnőtt
korában is lesz neki mindenkor pénze és ideje, hogy vallásos lapot
járasson és olvasson.
Sok családban — sajnos — más könyv nincs, mint a naptár.
Fontos, hogy ez ne a ponyvairodalom egy silány terméke, hanem
vallásos alapon szerkesztett szórakoztató és mégis komoly ismeretterjesztő könyvecske legyen.
A most említett segédeszközök mind fontos tárgyi feltételei
lehetnek a sikeres vallástanításnak.
IV. Család, iskola, egyházközség.
A vallástanítás eredményét nagyban befolyásolják a családban
és egyházközségben uralkodó állapotok; befolyásolja a család és
iskolaközti, valamint az egyházközség vezetői, tisztviselői és tagjai
közti viszony. Behatóan nem akarok foglalkozni ezekkel a kérdé
sekkel, hanem csak a következőket megállapítani:
Hogyha a család valláserkölcsi alapon áll, akkor a tanítónak
természetes segítőtársa a család. Nemcsak azért, mert a gyermek
esetleg vallásos ismereteket, vagy vallásos élményeket hoz magával,
hanem rendszerint vallásos érzületet is. Ebben az esetben a tanítónak
könnyű dolga lesz és az a cél, melyet a vallástanítással el akar
érni, már félig-meddig biztosítva van.
Máskép áll a helyzet, ha a család közömbös, vagy vallástalan,
vagy ha a vallásos szülő gyermeke rosszindulatú, gonosz, különböző
erkölcsi defektusokkal terhelt. Akkor bizony sokszor a legjobb tanító
is tehetetlen. Nem használ ilyen esetekben sem a jó példa, sem a
gondosan kiválogatott anyag, sem a legjobb módszer.
Ilyenkor a család és iskola, a tanuló és tanító közti viszonyt
sok utánjárással, vaskövetkezetességgel, sokszor lemondással kell
bensőbbé tenni. Olyan légkört kell teremteni, melyben nemcsak
tanítani, hanem nevelni is lehet. Ha ez hiányzik, akkor — tekintve,
hogy a gyermek idejének legnagyobb részét mégis csak otthon, vagy
az utcán tölti — a sikeres vallástanításnak, illetve sikeres vallásos
nevelésnek egyik fontos tárgyi feltétele hiányzik.
Ugyanez áll, ha pártoskodás, széthúzás, személyi és tárgyi
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ellentétek vannak a gyülekezetben ; ha a gyülekezet vezetősége és
annak tagjai között nincs meg a kellő harmónia, megértés. Sok
olyan kijelentés hangzik el ilyen esetben a gyermekek előtt a csa
ládban, melyek a sikeres vallástanítás egyik fontos tárgyi feltételét
romba döntik. Az ilyen sajnálatos viszonyoknak hatása tehát nem
csak a gyülekezeti életben és a templomban érezhető, hanem az
iskolában is.
Nagyon szomorú a helyzet és nagy veszedelemben van a
vallástanítás sikere, ha lelkész és tanító között személyi és tárgyi
ellentétek vannak, ha a tanító lebecsüli a lelkész munkáját, a lelkész
meg a tanítóét. Ha személyi hiúság, vagy mindenáron való ellen
zékieskedés, diktátori intézkedések, vagy meddő viták lépnek a
váll-váll mellett kifejtendő harmonikus együttműködés helyére.
Ne felejtse el a tanító, hogy a lelkész is tanító : a nagyok, a
felnőttek tanítója. Ezeken a kemény koponyákon pedig gyakran
megtörik minden jó igyekezet és lelkesedés; ezekben a kemény
szivekben sokszor nem akar kikelni az elhintett jó mag, mig a
fogékony gyermeki szív rendszerint hálásabb talaj.
De ne felejtse el a lelkész sem, hogy az iskola az egyház
veteményes kertje, mely nélkül a fiatal emberpalánták elkorcsosulnának és — mint a be nem oltott csemete — gyümölcsöt érlelő
fává nem fejlődnének. A tanító is gyarló ember és így őneki is
lehetnek és vannak hibái. De ezek miatt ne becsüljük le az evang.
népiskolát, mely az egyháznak mindig drága kincse volt, melyért
őseink még életüket is kockára tették és így egy tőlük ránkszakadt,
talán nem is kellőképpen becsült drága örökség. Ne tartsa az evang.
népiskolát senki „az egyház lényegéhez nem tartozónak", mert ha
ez így volna, a tanító munkája az egyház szempontjából tényleg
nem volna fontos és a körzeti tanítói konferenciákra sem volna
szükség.
Hálásak vagyunk főtisztelendő Püspök úrnak, hogy éppen
most, midőn ez a felfogás ismételten jelentkezett, ezen konferenciák
újbóli összehívása által hitet tett arról, hogy egyházi szempontból
milyen fontosnak tartja a népiskolai vallásoktatást és ezzel kap
csolatban a jó evang. iskolát és a jó evang. tanítót. Indíttatva érzem
magam, hogy előadásom végén erről hálával és köszönettel meg
emlékezzem. Te pedig evang. tanító, teljesítsd továbbra is honfiúi
és emberi kötelességeidet, emellett légy hű és önérzetes tagja egy
házadnak, tanítója és vezetője az ifjúságnak és hűséges szolgája
a Krisztusnak.

Az 1927. évi október hó 27.-én tartott egyetemes közgyűlés jegyző
könyvének 65. pontja az 5. bekezdésében kimondja : „az Országos
Evengélikus Tanítóegyesület felterjesztésére és a tanügyi bizott
ság előterjesztésére az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy az
Országos Evang. Tanítóegyesület lapjának, az „Evengélikus Nép
iskoládnak egy-egy példányára iskolánként (nem osztályonként)
az összes elemi iskolát fenntartó egyházközségek fizessenek elő.“
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A hazug gyermek.
Irta : Bertalan Sándor.

Nem hiszem, hogy akadna pedagógus e csonka ország határain
belül, vagy azokon kívül, aki hazug gyermekkel még nem találko
zott. Mivel pedig a hazudozás a léleknek vad hajtása és az igaz
ságnak ádáz ellensége, minden tanítónak elsőrendű kötelessége küz
deni ellene és a lehetőség szerint gyökerestől kiirtani.
Neveléssel, jó példával sok mindent meg lehet változtatni. Nem
lesz tehát felesleges időpazarlás, ha napi robotunk közepette pár
percet szentelünk a hazugság okainak kivizsgálására. Annyival is
inkább meg kell ezt tennünk, mert ismerve az okot, tanítói lelkünk
megtalálja a helyes útat, melyen járva siker koronázza munkánkat.
Megtaláljuk azt a módot, amellyel megtörhetjük a hazugság erejét.
A XX. század emberének egész lelkivilága magán viseli a
század sajátos bélyegét. A mi századunk a mechanizmus százada.
Ismertetőjele a rohanás, az őrült hajsza pillanatnyi sikerekért :
„rekordért!“ A boldogulás útja ma csak azok előtt nyílik meg, akik
ebben az óriási tülekedésben, a gépekkel való versengésben bírják
az iramot. Akiknek a lelke töretlen hittel van telve. A jelen kor
minden emberi megnyilatkozása, egyesek és társadalmi rétegek meg
mozdulása szoros összefüggésben van az egyén boldogulásával.
A cél elérése érdekében szebbnél-szebb Ígéretek hangzanak el. Ígé
retek, amelyek valóraválni 100%-ig sohasem tudnak. Pedig minden
be nem váltott Ígéret, mint méreg végzi öldöklő munkáját ezrek és
százezrek lelkében. Így lesz sok ígéretből hangzatos hazugság !
Az emberi lélek sajátos tulajdonsága a minden szépért, jóért
és hangzatosért való lelkesedés. Csak ez a lelki tulajdonság lehet
a magyarázata annak a fanatizmusnak, amely, mint intő példa kiált
felénk az orosz forradalmi tűzfészekből. Ma a hazugságok démona
ördögi kacajra fakad, az emberi gyarlóság, a józan ítélet hiányának
láttára. Ma a tragédiák századát éljük. Olyan tragédiákét, amelyek
ben a főszerepeket: az önzés, a hatalomvágy, a kegyetlenség és a
pusztítás láza játsszék el. Lucifer minden szépet és jót megtagadó
szelleme ma, mint „hazugság“ hinti embermilliók leikébe a pusztu
lás és meghasonlás igéit. Nap-nap után hangzanak el felhívások
felelős tényezők ajkáról, melyek mind azt az óhajt fejezik ki, hogy
gát vettessék a mindent felforgató eszméknek. Csak egy pillantást
kell vetnünk a mai politikai életre s azonnal érezni fogjuk, hogy a
mérges gázokkal telt levegőnek csak egy hanyagul eldobott tűzcsóvára van szüksége s máris bekövetkezik a világtörténelem leg
nagyobb és legborzasztóbb katasztrófája.
De a rémek felidézése ne ébresszen csüggedést tanítói lelkűnk
ben. Ellenkezőleg! Álljunk csatasorba mindnyájan! Nekünk jut a
legmagasztosabb feladat a katasztrófa elhárításában. Nekünk kell
kialakítanunk az új ember típusát. Azt a típust, amely nem hallgat
a mézes-mázos ígéretek rókaravaszságú előadóira, hanem minden
kor a józan ész cselekedeteinek rugója és irányítója. Ennek a típus
nak a megteremtése nem könnyű feladat. Ezer és ezer akadály
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merül fel, de ezek nem szabad, hogy csüggedésre indítsanak ben
nünket. Az elénk tornyosuló akadályok eltörpülnek, ha szemünket
a Megváltó golgothai útjára vetjük, ahonnét a kereszten át felragyog
a husvét diadalmas fénye. A hitetlenség, istentagadás pusztító áram
latával szemben a mély és meggyőződéses hit a legbiztosabb véde
lem. A hit, amelynek a tanító egész lényéből sugároznia kell! Ha
Krisztus a mi Utunk, Igazságunk, akkor az élet számunkra nem
jelenthet megoldhatatlan problémákat és teljesíthetetlen feladatokat.
Munkánkhoz az emberek Ígérnek megértő támogatást, de a
valóság azt mutatja, hogy ezek csak Ígéretek maradnak. Az általunk
elvetett jó mag öntözése helyett annak kikaparását, megsemmisítését
látjuk. A mi igazságunkat kétségbevonják azok, akiknek ezt erősí
teniük kellene. Mi hát a hazugság oka ? Az emberi gyengeség és
hiúság. Az emberek valahogy nem tudják elviselni azt, ha az igaz
ságot szemükbe mondják. Könnyebb a lelkűknek, ha az igazságon
valamiképen csorbát ejthetnek és azt felismerhetetlenné tehetik. És
ez a társadalom, a felnőttek óriási serege naponként példát szolgál
tat a kicsinyeknek. Azoknak a parányi emberpalántáknak, akiknek
a lelkét a leggyengébb fagyos szellő is tönkre teheti. Tehát elérkez
tünk a hazugság kutatásában a szülői házhoz, amely oka a legtöbb
hibának. Az általános helyzet rosszabbodásával, a megélhetési
viszonyok sivárságával együtt a szülőkben is csökkent a felelősségérzet. Minden nevelést az iskolától, a tanítótól várnak minden ott
honi segítség nyújtása nélkül. Tudjuk, hogy a 3—5 éves korban lévő
gyermek már nem elégszik meg a puszta szemlélettel, hanem min
dennek a magyarázatát követeli. Unos-untalan hangzik ajkáról :
„Mi ez? Miért van itt? Ki tette id e ? “ stb. A napi gondok alatt gör
nyedő szülő képtelenebbnél-képtelenebb feleletekkel igyekszik gyer
mekének kiváncsiságát kielégíteni vagy éppen elhallgattatni. Dehogy
gondol arra a rombolásra, amelyet talán egy felelőtlenül eldobott
válaszával megindít. A gyermeki öntudat fejlődése fényt derít azután
sok kérdésre. Sok szülő válik ekkor gyermeke előtt hazuggá. Igen,
mert ösztönösen megérzi, hogy gyakran nem mondtak neki igazat.
Általános szülői hiba a gyermekek ijesztése. Az egyik az iskolával, a
másik a tanítóval ijeszti. Szegény tanító ezután heteken át bizalom
keltéssel foglalkozhatik, mert az elriasztott gyermek sír, konokul hall
gat s úgy néz tanítójára, mint valami rémre. A hazugság itt is
kiderül és a szülői tekintélyen csorba esik. A szülői meggondolat
lanság leleményessége egyenesen bámulatraméltó.
„Nem szabad a kamrába menni — mondja gyermekének —,
mert megesz a farkas.“ Az igazság pedig az, hogy almát és egyéb
gyermeknek való dolgot őriz ottan. A riasztással egy darabig lehet
eredményt elérni. De ha egyszer bepillanthat a gyermek a tiltott
helyre, az eredmény kétségessé válik. Emberi tulajdonság a tiltott
dolgok szeretete. Éva anyánk ezt örökül hagyta s mindenki igazsá
gos részt kapott belőle. A gyermek megdézsmálja az előle eldugott
holmit. Amíg élvezi, nem gondol a következményekre. De a felelősségrevonáson úgy kivágja magát, hogy mindenkit bámulatba ejt. Eltörte
a poharat? Nem ő tette — adja meg a felvilágosítást —, hanem a
cica, amelyik felugrott a polcra. Íme előttünk a hazug gyermek

419

S hogy a hazugság második természetévé váljon, elég annyi, hogy
az önigazolást minden további nélkül elfogadják. Mert a gyermek
következetes. Ha egyszer kárt tett s hazugsággal kimentette magát,
minden alkalommal él e módszerrel.
És lássuk az iskolaköteles kort. A szülői háztól bekerülő gyer
mek a tanító előtt egy talány. Minden gyermek egy külön egyéniség,
akinek megismerése egyik legfontosabb feladat minden pedagógus
számára. A különböző egyéniségek megnyilatkoznak már a legelső
órákon. Csakhamar feltűnik a nagyotmondó Pista, meg a lusta Jóska.
A feladatok elvégzésének mikéntje a gyermekek egyéniségének egyik
legjobb ismertetőjele. E ponton meg kell állnunk egy pillanatra.
Feladatot ellenőrzés nélkül hagyni annyi, mint kötelességmulasztásra
nevelni 1 Minden emberben meg van a könnyebbségek szeretete.
Első alkalommal talán csak egy gyermek nem végzi el a feladatát,
már a következő alkalomkor lényegesen több. A leleplezés megtör
téntekor bámulattal tapasztalja a tanító a gyermek agyafúrtságát.
Ezer okot talál mulasztásának igazolására. „Nem voltak otthon.
Nem volt petroleum a lámpákban. Elveszett a palavesszőm ! Stb.“
A tanító lélekismerete e mögött a feleletek mögött is látja az igazsá
got s kell, hogy arról mindig meggyőződjön ! Önzetlen gyermek nincs !
Tehát ennek figyelembevételével kell megítélni a gyermek önigazolását.
Az eddigiekben igyekeztem röviden bebizonyítani, hogy a
hazugságok legfőbb lelkirugója az önzés. Ennek igazolására elég
felhoznom a moszkvai paradicsomot, ahol egyesek a világot meg
váltó ígéreteikkel maguknak jólétet ferenitettek s ugyanakkor a
hiszékeny embermilliók éhenhalnak. Önzés, egyéni boldogulás a
vezérgondolata a mai emberek nagyrészének. Az igazság letiprása
és megcsúfolása intézi népek és nemzetek sorsát. Ezek tények,
amelyek előttünk játszódtak és játszódnak le. Mi hát a teendő ?
Melyik az a mód, amellyel győzni fog az igazság ? Melyik az az
eljárás, amellyel a gyermeki lélekből kiirthatjuk a hazugság szeretetét örökre ? E feladatot önmagunk megoldani nem tudjuk. Segít
ségül kell hívnunk a szülőket, a társadalmat és mindazokat, akik
közvetlen vagy közvetve hatást gyakorolnak a jövő nemzedékére.
Még az ártatlannak látszó hazugságokat is ki kell kapcsolni a szülői
ház nevelési ténykedéséből. Hazug embert, sánta kutyát hamar
utolérni, mondja a közmondás bölcsen. És tényleg ez a közmondás
adja a legpraktikusabb fegyvert a kezünkbe a hazugság elleni küz
delemhez. A hazug embert hamar utolérni! Igyekezzünk tehát min
den alkalmat megragadni az igazság kiderítésére. Az ilyen munka
mindig áldást jelent. Intő példaként állítjuk a gyermek elé a hazugot,
aki gyáva volt ahhoz, hogy az igazsággal szembe nézzen. Nem kell
hosszú erkölcsi prédikációt tartanunk s az eredmény mégis kézzel
fogható lesz. Vallásoktatásunkban már a legalacsonyabb fokon is
eredményt érhetünk el Adám és Éva történetének ilyenforma be
állításával. Ők se merték az igazságot bevallani annak, aki mindent
tud. El is nyerték méltó büntetésüket. Állítom, hogy ez a mód és
ilyen eljárás hathatós fegyver. A következetesség minden fokon meg
tenni gyümölcsét. A lesütött fejű gyermek helyett őszinte, bátor s a
következményekért helytálló ifjú nemzedék népesíti be iskolánkat.
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S a gyermekeken keresztül, a szülői értekezletek felhasználásával
elérjük azt, hogy az iskolába kerülő gyermek hibáit nem nekünk
kell kikutatnunk, hanem a szülők azt előre megmondják s így mun
kánkat megkönnyítik. Ezt tapasztalatból is állíthatom.
Hazug gyermek ! Ezek után talán már nem is olyan rideg ez
a cím. Induljunk el testvéreim egy akarattal, hogy az igazságot
diadalra vigyük a kicsinyek lelkében s ez által megvessük alapját a
szebb, boldogabb jövőnek, ahol az igazság elfoglalja újra az őt
megillető helyet 1

Francia útjelzők a pedagógia útjain.
Irta : Kristóf Kálmán. Csikvánd.

Friedrich Sieburg : Gott in Frankreih ? című könyvében azt írja:
„ .. . Sohasem fáradhatunk bele a rejtély kutatásába, melyet Franciaország jelent. A Szellem különböző területein folytatott vándorlásaink
során minden pillanatban beleütközünk ebbe a n é p b e ...“ Nekünk
is rejtély ez az ország. A ..... Gloire, Liberté, Fgaiité, Fraternité
országában van Trianon, amire csak október 6-i hangulattal és érzé
sekkel gondolhat minden magyar. Rejtély, hogy a Marseillaise hogyan
lehet Jeanne d’Arc imájának folytatása, rejtély, hogy az a nép, mely
az Istent is franciának hiszi, hogyan nyithatja meg Genf kapuit
Litvinov előtt. Franciaország polgárainak fele tőkés, a másik fele
leendő tőkés, hogyan lehet kommunista Blum kormány ? A magántulajdon elve hozzátartozik a francia civilizációhoz — miért segítik
akkor a spanyol kommunistákat ?“
Sieburg szerint ...... beleütközünk ebbe a népbe“ ... a pedagógia
útjain is. Nem is gondolunk rá, mikor. Olvassuk Hugo Viktort, a
költőkről, a zsenikről ír, egyszer csak azt m ondja: „Fejleszteni az
ember szellemét, nincs más módja az üdvösségnek. Tanítsatok 1
Tanuljatok 1 Minden jövendő forradalmat magában foglal, előre fel
tételez ez a pár szó : ingyenes, kötelező oktatás. Az elsőrangú
művek magyarázatával tetéződik be a széles, intellektuális nevelés.
Legfelül vannak a z se n ik ...“ Nem a hivatásos pedagógusok a mes
terek, hanem a nagy gondolkodók : Rabelais, Montaigne, Rousseau.
A XVI. században új szellem áramlott a földre, megújult minden,
új civilizáció keletkezett, ez új nevelést tett szükségessé. Erasmus,
Rabelais, Montaigne készítették el az új nevelés vázlatát. Az ember
lett a középpont testével, leikével. A humanizmus itatta át a tudományt,
a gondolkodást, a nevelést egyaránt. Kiszabadulni a dolgok közül,
úrrá lenni a világban : a teremtés koronája, ezen az úton indult
meg az emberiség. A XVII. század az értelemé. Az uralkodó elme:
Descartes, az uralkodó eszme a racionalizmus. Az ember megtalálta
a fejét. Mivel még az intézmények nem tudták a szükségleteket
kielégíteni, az ember az önmiveléshez fordult. A dogma háttérbe
szorult, az autodidakta ember kísérletezett, ő is meg akart győződni!
Ez az értelem hívő volt még. A XVIII. században Montesquieu,
Diderot, Concordet az észt emeli a trónra, mellőzte a vallást, vagy
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vallásellenes volt. A XIX. században megtalálta az ember a szivét
is, a nevelésben is a demokratikus és szociális irány nyomul elő
térbe : Comte, Michelet, Taine. A XX. századot az utilitárista és a
hasznosságra nem törekvő nevelés versenye jellemzi. S már kezdik
megtalálni a gyermeket.
íme a pedagógia elmélete. Rövid jellemzés : A XVI. század :
az ember. A XVII. század : az értelem. A XVIII. század : az ész.
A XIX. szá z ad : a szív. A XX. századot a gyermek századának
szeretném nevezni.
Láttuk milyen nagy szerep jutott itt a franciáknak. Éppen így
van a gyakorlati pedagógiában is. Ribot a lélektan alkalmazásában
a beteg lélek nevelését tette tanulmány tárgyává. Az ész századában
egy nagy szív ! 0 Cabatist, Destutt de Tracyt, Pinel, Broussaisí s
Esquirolt követte, őt meg a többiek. 1930-ban növendékeimmel a
szombathelyi vakok intézetét látogattuk meg, elcsodálkoztunk a
nevelés és tanítás módszerén és eredményein. A vakok írásán és
olvasásán, a térképein s kezük munkáján. Épúgy a soproni süket
némáknál is. Épéé abbé, Sicard, Valentin Haüy, Louis Braille ezek
nek a szegény, azelőtt oly nyomorult, az emberi közösségből szinte
kivetetteknek szemet, nyelvet adtak. (Ma a rádió a hanggal is meg
ismerteti a süketeket!) Hatalmas útjelzők ők, szinte felejtetik azt a
sok átkot, amit a francia önzés szórt a világra. Séguin a gyengeelméjűek oktatásában úttörő s egyúttal az emberies együttérzés
áldozatos munkása.
A nevelés elméletének és a gyakorlatának francia útszakaszán
tehát értékes nevekkel, eredményekkel találkoztunk. Éppen ilyen
értékes a ma pedagógiája is.
A kerületi tanítóegyesület közgyűlésén elhangzott egy előadás
Orbán kollégámtól a tanítás gyakorlati irányáról. Nyomban utána
Ludván kolléga egy pótelőadást tartott, melyben nagyon elitélte a
gyakorlati irányt s bár az előadásról nem szólt semmit, a lélekről
szóló fejtegetéseiből kitűnt, hogy az előadóval nem ért egyet. Ter
mészetesen nem lehet tiszta utilitárista a nevelésünk. Orbán azon
ban csak a gyakorlati részről akart beszélni az előadás címe
szerint, így teljesen igaza van. Nem a tanításért tanítunk és nem a
nevelésért nevelünk. Nem kell félteni az emberiséget a gyakorlatiasság
lealacsonyító voltától. Ismerek amerikaiakat, nagyon jó embereket
és tudom, hogy ott senki sem éhezik. A munkanélküli városi segélyt
kap Chicagóban, ami a létminimum. S a munkás tehetségéhez képest
van fizetve és jól van fizetve Amerikában. Erről később.
Most lássuk, mit mondanak a franciák a gyakorlati irányú
iskoláról. Mindenek előtt: a francia iskola sem gyakorlati iskola és
az erről való megállapítások nekünk igen tanulságosak.
A Revue Pedagogique így ír : Az emberiség többségére nézve
az eszménél és a műveltségnél is fontosabb a munka. Tolsztoj
(gróf és nagy szellemű ember ; igaz-e ?) így írt egy előkelő hölgynek :
„Tanítsa meg a fiát arra, hogy saját maga szolgálja ki magát, hogy
maga vesse meg az ágyát, takarítsa ki a szobáját, tisztogassa ruháját
és cipőjét; ezzel máris nagyot haladt“. A testi foglalkozás a társa
dalmi életnek is az alapja. Az iskolának tehát olyan embereket kell
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nevelnie, akik testi munkát tudnak végezni. Amerikában, Német
országban és az északi országokban vannak iskolák, melyekben a
nevelés és az oktatás a testi munkán alapszik. Franciaország fele
tőkés, munka nélkül él. így a munkát nem igen szeretik, szerintük
a testi munka kín, szolgai foglalkozás, azok a pályák előkelőek,
melyeknél testi munkát nem kell végezni. Csomagot vinni az utcán
lealázó, söpörni, takarítani szégyenletes dolog. Nagy a tülekedés
a hivatalok körül: könnyű munka, — nehéz fizetés, kevés hétköznap
— hosszú vikkendezés, nemcsoda, ha nagy a hivataléhség. Az elemi
iskola a dolgozó néprétegek iskolája. Mellékes, hogy ki jönne zavarba,
ha meg kellene neki határoznia, hogy mit tan ít; de bárki első
pillanatra megállapíthatja, hogy mit nem tanít; nem tanít munkára.
Az iskolának gyakorlati irányúnak kell lenni. Az iskola átmenet a
család és a társadalom között, tehát az előbbinek a munkáját kell
folytatnia, az utóbbit visszatükröznie. A kooperativ iskola azt a célt
tűzte ki, hogy ismét összekösse a széttört kapcsolatot az iskola és
az otthoni foglalatosság között, rehabilitálja a munkát a gyermekek
és a szülők felfogásában, sőt azt is megkísérli, hogy tudományosan
tanítson a munkára. Rosszul teszi a szülő, ha a gyermekét nem
engedi dolgozni, mert az iskola is nagy munka n ek i; rosszul teszi
a tanító, ha mindig csak a lecke és a vizsga van a szemei előtt.
A munkára nincs tanítási egység.
A varrásra, háztartásra, kertészetre, gazdálkodásra ugyanaz a
szabály: Korán kell kezdeni! Nemcsak a reflexek tanításáról van
szó, hanem a szükséges lelkiállapotról is, mely csak akkor fejlődhetik
ki, ha a gyermek elegendő időt töltött a megfelelő környezetben.
Ha csupán szóbeli és ülőmunkát végeztetünk az iskolában, ne csudálkozzunk azon, ha életerős, egészséges gyermekek szerény, de
kevés fáradsággal járó életpályákról ábrándoznak, amelyek inkább
nőknek és rokkantaknak valók. A munkaiskola a gyermek gondjaira
bízza a tantermet, az egész iskolát, amely otthonukká vált. Ok
söprögetnek, törülgetnek, tisztogatnak, nem felváltva, hanem együtte
sen, kiki kedve, hajlama szerint. A felhívás nem parancsra történik,
hanem észrevevéssel, pl. ez itten nincsen rendben, ezen segíteni
kell. Állandó éberség fejlődik így ki a környezettel szemben,
felelősségérzet, gondosságra nevelés. A közös használatra szánt
tárgyakat meg kell becsülni, mindnyájunké azok s mindnyájunkra
folt, ha az nincs rendben, vagy baj éri. Mivel mindennek a szok
tatás az alapja, nagyon fontosak a tisztasági gyakorlatok : a tisztaság
egy meghatározott dologra vonatkozólag, pl. járvány van. Most a kéz
tisztaságára ügyeljünk a legpontosabban. Máskor a lábbeli, majd
a ruházat stb.
Azt olvastam, hogy a franciák elképesztő ügyességgel teszik
magukévá az új jelszavakat, sőt rövidesen úgylátszik, hogy ők kép
viselik azokat a legtisztább formában — megvalósításukra azonban
nem gondolnak. Igen élénken tapasztaltam ennek a megállapításnak
az igazságát a közelmúlt politikai eseményeiben. De ugyanez tapasz
talható a pedagógiában is, maguk is panaszkodnak emiatt. Francia
megállapítások: A modern individuális nevelés egyént képez. A
demokratikus nevelés társadalmat igyekszik képezni. A szociális
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nevelés csak kiterjesztése az egyéni szempontoknak. A fegyelem a
legsajátosabb társas erény. A környezet elsőrendű nevelőtényező.
Az iskola egyszerűsített társadalmi miliő, nemesített, tisztultabb kör
nyezet, homogén és egyensúlyozott. Az iskola a társas egységnek
legalkalmasabb szerve. Az iskolát a gyermekkel kell kormányozni —
nem a gyermek ellen. No és mit látunk? Mussolini kezdte meg az
ifjúság fasiszta nevelésével, Hitler a nemzeti szociálizmussal folytatta
ezeknek az elveknek a gyakorlatba ültetését, tegyük hozzá : fényes
sikerrel 1 És az iskolaköztársaság ? Azt meg az Egyesült Államokban
találjuk meg. Már 30 esztendeje áll fenn William R. George iskola
város köztársasága. Itt jelszó és tett: Mindent csak munkával 1
Onnan terjedt Angliába, Németországba és más európai országba át.
Talán legutoljára Franciaországba. P. Dumouchel írja: Egy pár
magánjellegű iskolában itt is van kísérletezés, általában még nem
igen sikerülnek. Az iskolai szociológia hiányzik. Mindamellett a
haladás útja ez : mert a gyermek önös ösztönökkel születik, azért
igen nehezen sajátítja el a társas erényeket. Tehát gyermekcsoport
ban kell őt nevelni, ez adja meg neki az első leckét az altruizmus
ból ; ez fogja rávezetni, hogy felebarátját szeresse, megsegítse.
Franciaország ismeretlen lesz, mert mindig csak Párisra gon
dolunk, pedig Páris nem Franciaország. Ismerjük az agyonreklámozott
politikusokat, ők nem a nép. A nagy színpadon Blumok vannak,
koncok közt táncoló farizeusok, a színfalak mögött remegő, jobb
élet után vágyódó szivek. Ezeknek a dobogása lüktet a következő
cikkben, mely megint csak miránk is vonatkoztatható :
A francia falu az ország nagy részében elnéptelenedett és
eiparlagiasodott. Itt a tanítóság is tehet valamit. Nemcsak az oktatás
színvonalának emelésére kell törekedni, hanem a jövendő kisgaz
dák képzésére is 1 A városi élet kisérti a falusit, tehát az erkölcsi
nevelésre nagy súly helyezendő. A fő-erényeket kell kuítiválnunk :
az egyszerűséget és a munkaszeretetet, a tisztaságot és a testi fáj
dalmak megvetését. Mélységes vallásos hitet kell ébresztenünk. Azt a
mérsékelt aszketizmust kell hirdetnünk, amelyet Seneca javait tanít
ványának, mint a henyeség és könyelmű életmód ellenszerét. Magasz
taljuk tehát a falusi életet. A város nyújtotta mesterséges, hamisított
élvezetekkel állítsák szembe az egyszerű életnek, a természetnek, a
családnak, a bölcsőnek a szeretetét. Baj az is, ha a tanító nem illik
a környezetébe, de legalább legyen tekintettel a környezet szükség
leteire. Erre már a tanítóképzőben elő kell készíteni. Sokat kell tud
nunk, hogy keveset tanítsunk, a legműveltebb tanítók a legjobbak.
Az egyszerű életmódhoz való hajlam elengedhetetlen a falusi tanító
nál. Ezért ki kell választani a falusi tanítónak való nevelőket. S
nem szabad magára hagyni, hanem fejleszteni és erősíteni kell őt
hivatásában. S különleges helyzetükhöz képest megfelelő elismerés
is kell a számukra. Jutalmak és kitüntetések.
Ebben az esetben nem álltak meg a franciák a jámbor óhajnál,
hanem kísérleteznek is, hogy a falusi tanítókat megfelelően képezzék
ki. Ezt a módot Berkényi Károly szövetségi elnök úrnak szíves
figyelmébe ajánlom. Mint fent láttuk, a franciák különleges követel
ményekkel lépnek fel a falusi tanítókkal szemben. így a tanítóképzést
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is módosítani kell. A tanítóképzők gyakorló iskolája ugyanis városi
iskola, osztott, vagy részben osztott, mintaiskola. A falusi iskola
egészen más. De más a légkör is, ami azt körülveszi. Hogy ezt át
hidalják, kiviszik a jelölteket falusi iskolába. Kiszemelték a megfelelő
iskolákat és a jelöltek délutánonként vonaton kimentek ide. Először
hospitált a jelölt, magába szívta a falusi iskola levegőjét, aztán
egyes tanításokat adott, majd osztályt vezetett. Sok pedagógiai
ismeretet kapott így, ezenkívül betekintést nyert a tanító munkájába,
a falu életébe is. Nem valami költséges mód ez s minden különö
sebb nehézség nélkül megvalósítható lenne nálunk is. Igazat adok
Berkényi elnöknek: emelni kell a tanítóképzés színvonalát; de
alkalmazkodni kell a környezethez is. A falusi tanítónak speciális
ismeretekre van szüksége. Amiképen helyes az egyik tanítóegyesü
letnek az indítványa: theologiai képzettség kell a lévita tanítónak,
épúgy igaz az is, hogy gazdasági képzettség kell a falusi tanítónak.
Mert mi a falusi iskola feladata francia és magyar szemmel nézve?
„Adjon mezőgazdasági oktatást, adjon mezőgazdasági nevelést és
adja meg azokat az általános ismereteket, amelyek a falusi népet a
közéleti tevékenységben részvételre képesítik. A falusi iskola erkölcsi
tanításának tengelye a munka dicsőítése, különösen kiemelve a
mezőgazdasági munka fensőséges voltát; ébren kell tartani a termé
szet szeretetét és a természeti tünemények csodálatát is."
A falusi tanító alkalmazkodása a környezetéhez. Az alkalmaz
kodáshoz szeretet, a szeretethez ismeret, az ismerethez tanulmányo
zás kell. A tanítónak falukutatónak is kell lenni. Az eszményi álla
pot az lenne, ha minden tanító meg tudná írni községének a monog
ráfiáját. Ehhez nem elég a jóakarat és a vakáció, ismerni kell a
dolognak technikai és módszertani oldalát. Jók a szakkönyvek, jók,
de már a képzőben elő kell készíteni erre a növendéket. Nem mél
tányolható eléggé, amit Rozsondai, a soproni tanítóképző igazgatója
tesz e téren. Munkásságának körvonalai csak most kezdenek ki
bontakozni, mi idősebb tanítók is jól tesszük, ha érdeklődünk az
Alma Máter-ban folyó munka iránt. Francia forrást idézek : „Bizony
a jó tanítónak ismerni kell és szeretnie növendékeit, de faluját is.
Ki kell fejlesztenie filozófiai neveltségét és értelmének körét. Ezen
az úton elérheti, hogy jobban megismeri saját magát is. Logikusabban
gondolkozik és helyesebben él. Végtére fokról-fokra környezetének
erkölcsi és társadalmi tanácsadója, vezetője lesz ; a falu bölcse.“
Még egy különleges feladat: Dr. Felix Regnault, a francia
Őstörténeti Társulat elnöke a Revue de l’Enseignement F'rimaire c.
lapban ezt írja : Az emberek már kezdik megismerni az őstörténelem
fontosságát. Lassanként átmegy a köztudatba, hogy az emberiség
származásának ismerete meg fogja világítani a lélektant, a társadalomtudományt és sorsunk problémáit egyaránt. Fontos tehát, hogy e
tudomány alapismereteit már a gyermekkorban megszerezzük, evégből
a tanítóságot kell megnyerni, mert ő tud hatni legjobban a paraszt
ságra és a munkásságra, mely a földmunka közben itt-ott őskori
leletre bukkanhat, de ezeket tudatlanságból nem becsüli meg. Ezért
arra kérem a tanítóságot, hogy sajátítsa el az őstörténelem elemeit
és járuljon hozzá múltúnk emlékeinek a megőrzéséhez. (A győri

425

népművelési tanfolyamon egy tudós régész ugyanezt a kérelmet
intézte a népművelőkhöz 1)
Igazi francia dolog a biológiai káté, melynek emlékezetbe vésése
az elemi iskola feladata: 1. Növény és állat csak hasonló fajtájúnak
közbenjöttével szaporodhat. 2. Rossz magból nem fejlődhetik szép
növény. 3. A magot a fejlődésre alkalmas időben vessük e l; 4.
kellően elkészített földbe, mely a növény számára szükséges táp
anyagokat tartalmazza. 5. A legszebb példányok magvai javítják a
fajt. 6. Minden élőlény magból keletkezik és arra törekszik, hogy
ugyanilyen mag útján tovább szaporodjék. Ez a hat tétel nagyon
szellemes, okos és diszkrét. Az iskolánkívüli nevelés egyik feladatát
így jelölik meg: Tanítson és szoktasson uralkodásra a nemi ösztön
felett. Svájcban már az elemi iskolában tantárgy a nemi hygiénia,
Angliában iskolában nem foglalkoznak nemi neveléssel. A francia
álláspont közép helyet foglal el, talán nem eszményi, de viszont
nem teljesen rossz.
Az új tanterv végrehajtása során sok szó esik nálunk is a
fogalmazásról. Ma már az egységes vezérkönyvek szabályozzák a
megoldást és lassanként minden iskolában több-kevesebb mértékben
uralomra jut az új módszer. Ne gondoljuk, hogy ez csak nálunk
megy így. Külföldön is rengeteget írtak és szóltak róla : így is, úgy is.
Egyik francia vélemény szerint „nem várhatunk ieljes eredményt a
szabadtárgyú fogalmazási gyakorlatoktól. A szabad témának külön
álló rendszert kell alkotnia. A téma ne legyen biankó váltó 1. . .“
Fargues így ír a fógalmazásról: „1. Vezessük rá a gyermeket,
hogy ki tudja válogatni, mi a lényeges és ezt megfelelő szavakkal
ki tudja fejezni. 2. Egy eszmét egy mondatban. 3. A japán haj-kaj
játék jó gyakorlat: rímetlen, 3 soros versike keretében teljes leírást,
gondolatot vagy történetkét kell előadni. 4. Fehér lapokat osztunk
ki, felírjuk a kérdést, pár percnyi gondolkodás után a gyermek leírja
a választ. A gyermek ítélőképességét, ízlését pedig e tárgy keretében
úgy lehet nevelni, ha e lapokat nem névvel, hanem számmal látjuk
el, rovatokat hagyunk az osztályozásra s mindegyik gyermekkel el
olvastatjuk és osztályoztatjuk. Bocquet szerint adva van az élet, ezt
meg kell figyelni s szinte magától lesz a szöveg. A gyermeknek
szókincsének kell lenni, mintegy szótára : érzéki és cselekvések szó
tára, hogy értelmes mondatai legyenek. A tanító feladata rászoktatni
a növendékeket, hogy benyomásaikat rendezzék és pontosan meg
határozzák. A megfigyelő-gyakorlatot tehát követnie kell a gondol
kodás gyakorlatának. így lehet a lényegest a feleslegestől megkülön
böztetni. Felsőbb osztályban a legkitűnőbb fogalmazókat kell segít
ségül hívni: a nagy írókat.
A fogalmazással kapcsolatban mindig felmerül a helyesírás
kérdése is. Nálunk Magyarországon szomorú megállapítások vannak
e téren, különösen a háborús levelezésekkel kapcsolatban hallunk
sokat beszélni a rossz helyesírásról. Az új tanterv hatására bizony
nem egy régi jó eljárást sutba vágtak, de most előszedünk ismét.
A téti pedagógiai szemináriumon a főigazgató helyettese nagyon
ajánlotta a tollbamondást, mint szerinte a helyesírás tanulásának
a legjobb eszközét. Teljesen igaza van: táncolni nem tanul meg, aki
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csak nézi. A helyesírás tanulmányozásában két fokozatot kell meg
különböztetni : az elsőben megtanuljuk a jelmegegyezést, vagyis a
hallott hangoknak grafikai mozdulatokká való automatikus áttételét,
a másik fokozat abban áll, hogy a szók alakjánál jelentkező rend
hagyásokhoz kell alkalmazkodnunk. Ezért jó a tollbamondás és a
másolás. A franciák egyesítik a kettőt és már a legalsóbb osztályok
ban alkalmazzák az öndiktálást. Ez abban áll, hogy az értelem és
helyesírási szempontból megmagyarázott szöveget meg kell tanulni
és le kell írni emlékezetből. Ez a mód időt ad a gyermeknek, hogy
gondosan írhasson, maga javíthat, versengésre késztet. Különösen
osztatlan iskolában nagy áldás és időnyereség. fCs. fogl.)
Nagy véleménnyel vannak a franciák a kézimunka lélektani
értékéről. „Alkalmat nyújt a mozgásra, így a tanulók örömmel vég
zik, könnyű elérni az önkéntes fegyelmet. Az érdeklődés nem lankad,
a megfigyelőképesség fejlődik, gyorsítja az elmefunkciók társítását,
fejleszti a képzetet, gondolkozást, emlékezést (különösen az alakra
való emlékezést). A legjobb pedagógiai eszköz a szintézisre. Csodá
latos eszköze a logikának. Ugyanaz a precizitás és szigor jellemzi,
mint a mennyiségtani gyakorlatokat.“
A lélektan alapos ismerete és a gyakorlati értékek szemelőtt
tartása jellemző a francia pedagógiára. Decroly a számolásról szólva
ajánlja, hogy sokat méricskéljünk. Az alsóbb fokon természetes
egységekkel: kéz, lépés ; súlynál pl. gesztenye stb. Az egyik növendék
maga jött rá, hogy a gesztenye nem jó egység, mert veszít súlyából
s helyette követ alkalmazott. Ilyen módoa a többi is megértette
könnyen a kg. fontosságát. A tanteremben függesszünk fel egy 98
cm.-es ingát. Ily módon egy nagyszerű időmérő áll rendelkezésünkre,
mely 1 mp.-ig leng s vele a legelvontabb fogalmat: az időt mér
hetjük. A törtek tanításánál megbecsülhetetlen szemléltető eszköz:
negyed perc stb. Kapcsoljuk egybe a számok ismeretét a természet
megfigyelésével, fordítsuk javunkra az apróságok cselekvési vágyát
és meglátjuk, hogy mindezeknek az ismereteknek a megszerzése
puszta játék.
Szemelőtt tartja a gyakorlati értéket a francia, de megbecsüli
a szellem örök-egyetemes értékeit is. Hadd fejezem be ismertetésemet
Hugo Victor idézésével, melyben a jövendőt írja le, mely egyúttal
a nevelés végső eredménye is kell, hogy legyen. „. . . lassan tova
tűnik az erőszak embereinek lángoló sora a végleges elmerülés
baljós borúlátóban, a tér másik oldalán, ott, ahol most foszlik széjjel
az utolsó felleg, a jövendő mélységes egén, az immár örökké derűs
azúrban felkel az igazi csillagok szent és ragyogó csoportja . . . Jób
. . . Plátó .. . Szt. P á l. . . Luther . ,. Kepler . . . Beethoven . . . s a ragyogó
csillagáradat egyre jobban tündökölve, mint mennyei gyémánt
korona fénylik a horizont ragyogó ívén és száll fel a roppant haj
nalnak, Jézus Krisztusnak túlvilági fényében.“
Csikvánd. 1936 X. 4.
Kérjük előfizetőinket a küldött befizetési lapunk felhasználására
és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére.
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Pedagógiai olimpiász Angliában.
írta : Sz. Csorba Tibor.

Cheltenham, 1936. aug. hó.
Talán nem is lenne nehéz eldönteni, hogy az egyes nemzetek
ebben a pillanatban hová gondolnak többet: Berlinbe, a nagy olimpiászra-e, avagy spanyol földön dúló embertelenségek színhelyére-e.
Kétségtelen, hogy e két csodabogara korunknak lázban és izgalom
ban tartja az egész világot s az az öt színes karika, amely a világ
minden tájáról Berlinbe hívja a test kultuszának áldozó híveket,
mágikus erővel vonz mindenkit. Talán azt is leszögezhetjük, hogy
túlságosan vonz sokakat s egyedülvalóságával szinte ártalmára van
egyéb — talán magasabbrendű — ügyeknek is.
Ebben a nagy olimpia-lázban és ebben a spanyol ágyúdörgés
és embermészárlási izgalomban szinte hihetetlenül hangzik, hogy a
nagy brit szigeten, egy angol fürdőváros kellős közepén, a Chel
tenham-! Town Hallban közel hetven nemzetnek majdnem kettőezer
pedagógus fia álmodja s talán építi, vagy a megvalósulás,felé kor
mányozza a szabadabb és boldogabb új nemzedéket. Az Új Nevelés
Világligája itt tartja hetedik nagy konferenciáját „New Education
Fellowship“, amelynek főtárgya és kéthetes megbeszélésnek anyaga
„Education and a free society“. Két hétre gyűltek ide egybe Sir Percy
Nunn elnöklete alatt a világ minden tájának új nevelői, hogy meg
erősödve új ideáljaikban, olyan szellemet vigyenek magukkal hazá
jukba, iskoláikba, amely szellem messze fölötte áll a túlzott sport
és a kegyetlen emberölés mindent betöltő hatalmán.
Ez a színes embercsoport meleg családi, testvéri közösségben
élt és épült mindazokkal a híres pedagógusokkal, akik egy emberi
életet szenteltek az új nevelés eszméinek szolgálatára, akik közok
tatásügyeket szerveztek újjá, iskolákat alapítottak, nemzedékeket
neveltek a szabadabb és emberibb emberközösség megvalósítására.
Nehéz lenne eldönteni, mi volt az élvezetesebb és a nagyobb
élmény — együtt ülni Mrs. C. Soperrel és áhítattal hallgatója lenni
Mrs. B. Ensor lelkes szavainak, vagy a bolgár Katzaroff professorral
teázás közben tárgyalni a bolgár-magyar kapcsolatokról és a két
nemzet pedagógiájáról. Nem tudom mi volt nagyobb élmény, látni
a filmen bemutatott Odenwaldschule lelketemelő életét, vagy együtt
szomorkodni a hazájából kiűzött megalapítójával: Mr. Paul Geheebbel. A francia Prof. P. Bővet előadása volt-e többetadó, vagy az
indiai Prof. Sir Radhakrishnan témája vonzott-e több hallgatót.
A zenedélutánok hangulata vagy a nemzeti teák közvetlensége, a
tanfolyamok vagy az egyéni megbeszélések, filmelőadások vagy az
angol iskolásgyermekekkel bemutatott tornabemutatók, színházi elő
adások vagy a világ minden tájáról összehordott gyermekművészeti
kiállítás.
Kétségtelen, hogy rengeteget nyújtott a konferencia és rengete
get adott még annak is, ki csak törve tudta magát megértetni a
nemzetiségeket, országhatárokat, nemzeteket eltüntető és varázslatos
erejével egy családdá kovácsoló angol nyelvet. Ez és a közös ideál:
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a szabadabb és a boldogabb nemzedék, hozták közös nevezőre a
calkuttai egyetemi tanárt és a magyar festőművészt, az amerikai
pedagógus író feleségét és a magyar Gárdonyi Társaság tagját, a
feketéket és a fehéreket, a színeseket és a tengerentúliakat. Egy
szóval valamennyit, akik ott voltak azon a pedagógiai konferencián,
azon a pedagógiai olimpiászon, amelyre oly méltatlanul és oly hálát
lanul — mégis csak kevesen gondoltak, amelyről oly nehezen akar
nak tudomást szerezni a minden agysejtjüket sporttal, háborúval
teletömök.
Vagy hagyjuk az előadásokat, hagyjuk a pedagógiát s kérdez
zük, nem volt-e jelentősége annak, hogy hetven nemzet közel kettő
ezer fia látta Londont, látta Délangliát, meghatottan állott Stretfordban Shakespeare szülőháza előtt, áhítattal lépkedett a nagy művész
lakásában és a modern színházban az Avon partján, hogy látták
Oxfordot és látták a moziból oly jól ismert Brodwy öreg házait. És
mindezért adták a magukkal hozott és filmről lepörgetett hazájukat,
kultúrintézményeiket, művészeti és tájképi szépségeit országuknak,
hogy megismerjék a kis és a nagy nemzetek mindazt, ami mindenki
nek a legbecsesebb, a legdrágább : az édes szülőföldet.
Talán soha, sehol a világon nem gyűlt össze annyi szeretet és
annyi megértés egymás iránt, mint Cheltenhámban ezen a nyáron.
És ebből a kölcsönös megbecsülésből kijutott nekünk is magyarok
nak. Az az öt magyar újnevelő, akik kint voltak, az egyéni sikeren
túl nemzeti jelentőségű eredményeket könyvelhettek el. Amit
tettek, azt elsősorban hazájuk érdekében tették s nemegyszer nyilat
koztak a nagynemzetek fiai úgy, hogy csodálkoztak a kis nemzetek
értékein. A Jövő Utjain c. modern pedagógiai lap munkatársainak
neve hadd álljon itt és hadd mondjuk el azokat az eredményeket
és sikereket, amelyeket elértek. Nemesné Müller Márta budapesti
Családi, Iskoláját ismertette egy erősen látogatott tanfolyam keretén
belül. Állandó tagja volt a tanácsnak, ahol sok alkalma volt a ma
gyar pedagógia előrehaladott voltáról és a magyar viszonyokról
beszélni olyanok előtt, akik keveset, semmit, vagy hamisat tudtak
hazánkról. — Baloghy Mária dr. socialis előadásai és a gyermekirodalom problémájának megbeszélése széleskörű tetszést és vissz
hangot keltett. Valószínű eredményként könyvelheti el néhány jó
magyar ifjúsági könyvnek idegenrefordítását. Azzal a magyar film
mel pedig, amely Budapest fürdővárost mutatja be és képet ad a
magyar iparról, kereskedelemről, népművészetről, a magyar tájak
szépségéről, őszinte hálára kötelez minden jobbérzésű magyart
Baloghy Mária dr. iránt. Nagy áldozatok és fáradságos utánjárással
sikerült csak megszereznie ezt a propaganda filmet, de kitartó lelke
sedésének messzenyúló eredményei megnyugtathatják és megvigasz
talhatják Baloghy Mária drt. — Várkonyi Hildebrand dr. a szegedi
egyetem tanárának hozzászólásai és kimélyített egyéni kapcsolatai
korunk nagy pedagógusaival, csak hasznára válhat a magyar peda
gógiának és a magyar pszichológiának egyaránt. — Sz. Csorba Tibor
festőművész egyéni rajztanítási módszere tetszett meg főleg az ame
rikai pedagógusoknak, elkérték tanmenetét és illusztrációt kért tőle
egy amerikai írónő, Magyarországról írandó könyvéhez.
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Hogy a cheltenhami „New Education Fellowship“ programmjának melyek az összegezhető és statisztikailag kimutatható ered
ményei, azt jelen pillanatban még nem szögezhetjük le, de a fentiek
talán megsejtetnek valamit a sokoldalú és gazdag programmból, az
élmények végeláthatatlan sorozatéból és talán valamit abból a szeretetből is, amely igazén Krisztusi közösségérzetnek volt megnyilvá
nulása. Ha semmit sem tanultunk volna, ha semmit sem láttunk
volna, ha nem néztük volna élvezettel a gyermekkiállításon a len
gyelek becsületes, módszeresen felépített és jól propagált anyagát,
az amerikai rajztanárok környezettanulmányát, amelyet minden gyer
mekrajzra rávezettek, hogy socialis aláfestést adjanak a kiállított
anyagnak, ha nem csodáltuk volna a japán gyermek Janus arcát,
mikor európai hatású vagy japán jellegzetességgel megalkotott mun
káját láttuk, ha nem bámultuk volna Afrika iskoláinak kultúráját,
akkor is mindenki megkapta azt, hogy egyszer több mint félszáz
nemzet közel kettőezer fia közt érezhette a jóindulatot, a meleg
szeretetet, a megértést és részt vehetett az eszmék kertjében ideálok
után vágyódva egy szabadabb embert alakító munkában.

Az én falum.
Irta : Pártay Tivadar.
1.

Mostanában minduntalan gyöngyösbokrétáról hallunk. Ki volna
hivatottabb egy ilyen „gyöngyösbokréta“ összeállításéra, mint az a
tanító, aki a falu virágocskáinak formálására, nevelésére hivatott.
Ha már más mód nem adatott, kíséreljük meg írásban bokrétába
kötni a falunak, ennek a csodálatosan szép vadvirágokból kötött
bokrétának apró és mégis — azt hiszem érdekes — színes életét.
Én megkezdem, talán sikerül olyant nyújtani, amelyből legalább
kicsikét kiérzik a mező, a rét, a határ pompás ősillata.
Speciális ünnepe közönségünknek az úgynevezett Uj-kenyér
ünnepe. Ez a máshol is előforduló aratási hálaadó ünnepnek felel meg.
Ezen a napon istentisztelet és úrvacsoraosztás van, melyen a
község minden protestáns tagja részt vesz..
Minden háznál sütés-főzés, nagy vendégeskedés folyik. Messze
vidékről jönnek ilyenkor a rokonok, ismerősök, hogy nagy vigassággal
üljék meg az új kenyér ünnepét. A délelőtt áhitatos áldozással és
hálaadó istentisztelettel telik el, ez a valódi aratási hálaadó ünnep.
A délutáni könyörgés után azonban már a test táplálása következik.
A kocsma tájékán megzendül a cimbalom, a hegedű. A házakból
hangos szó, vidám pohárcsengés hangzik ki. Itt-ott már egy jókedvű
nóta foszlánya is szakadoz a levegőben. Ez már a pogány ősmagyar
tudatalatti ünneplése. Az új kenyér ünnepe. A friss kenyér illata
úszik a házak felett; a kenyér, az élet ünnepe ez. Olyanforma
képe van kívülről a falunak, mint a katolikus községnek búcsú
napján. Hisz búcsú ez is talán. Hálaadó zarándoklás a kenyérhez,
a kalászhoz, a földi élet széptevőihez; rajtuk keresztül az Isten
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meglátása, kinek mindezt köszönhetjük. Ez az igazi élet; erdő, mező;
a kék égen pacsirta, tarló felett húzó vadlibák, munka után az
áldás, a kalász.
Apró falunk tele akácfával, melyek virághulláskor nyári hóval
szórják be az utakat. Az akácos alatt, a kertek végében, vígan
locsog-susog a Kis-Sajó. Odafenn Ecseg tájékán még Boldva a neve,
de ott bele akar szakadni a Sajóba és gát téríti el csak e szándé
kától. Idelent aztán — talán büntetésből ezért — már nem a büszke
önálló Boldva a neve, hanem csak a kisebbik Sajó. Körülötte húzódik
a Boldva-völgy, odább a Sajó-völgye tárul felénk. A Boldva völgyé
ben fekszik a falu.
Hogy szántóföldjeinkhez jussunk, bizony kapaszkodni kell vagy
30—40 méteres „partra“, azaz dombocskára. De érdemes kapaszkodni.
Mert amint felértünk, elénk tárul az a gyönyörű kép, melyet festő
így meg nem festett soha és nem is fog megfesteni soha. A határunk
3000 hold, mely apró csíkokra van hasítva. A keskeny szalagocskákat
csak imitt-amott szeli keresztbe a messzeségben egy vékony cérna
szál, ezek a dülőutak. Mint megannyi pántlikaszerű kígyó csúsznak
fel a nyolcadok ; fel-fel egészen a szikszai tetőig. Egészen a büszke
turul madárig, mely fennen hirdeti, hogy az itt összeszögellő két
vármegye fiai a 34-es bakák, akik ezeket az apró földszalagocskákat
túrták, elmentek számtalan csatába, ahol vérrel és szenvedéssel
tartották meg a nyolcad földecskét. (48 holdnak, egy „teleknek“ a
nyolcad része, tehát 6 m. hold) és a bogárhátú, szalmafedelű,
vályogfalú kis házacskákat, melyek tetejéről a moha integet a re
ménység zöldjével.
A turulon túl apró fehérfalú házacskák sötétedő garádok
árulkodnak, hogy ott van a szőlőhegy, a ,,Hegy“ és a pincék.
A sovány nyolcadrész földek közt imott-amott egy kövérebb,
vastagabb csík. Ez már kvárta. Néhol egészen szétterpeszkedő
„féltelek“ duzzaszkodik. Sőt megakad egy-egy „telek“ is, amely
méltóságos szélességgel mászik fel a többivel, keresztül a négy dű
lőn. Mérgesen nyelve el a négy cérnaszálat, melyek keresztezik az
útját. A dűlők is különböző színt és formát mutatnak. Fenn messze
zöldéi a haragosan hullámzó őszi vetés. Alatta apró gombocskákkal
díszített sárgás dolmányú dűlő. Ebbe biztosan most vetnek csak,
azért gomboskodnak ott a kis trágya kupacok. Még lejjebb sötéten
barnállik, jóllakottan terpeszkedik egy másik. Ez már elnyelte a sok
sok magot e tavasszal. Lábunk előtt a negyedik zöldéi derűs
világosan. Pedig ez is olyan zöld, mint az első, csak a nap jobban
megcsillan, végigsimogat rajta, mint a távollevőn. Bizony tudták azok
az ősök, hogy hol rakják le a bográcsukat örökre. Víz, szántó,
szőlőföld. minden, minden kéznél.
Mellettük szalad szürkén világítva még éjszaka is a Budapest—
Zborói út. Kassán keresztül törtet fel-fel. Ebből kényelmeskedik
sárga töltésével Ónodon át az.út a Tiszáig és túl a Tiszán. Mehettek
az ősök fel a rengetegbe fáért és másért, de mehettek a Tisza
tájára is, ha úgy kívánkozott. Termő vidék biz ez a javából. Nyu
gatról a Bükk komoly tekintéllyel mered le ránk, észak felől szép
derült napokon elénk ugrik a messzeség fátylából a Tátra fehér
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sapkás, halványkék csúcsa, halovány, de tisztán látható intő mementóként. Délről az Alföld megnyugtató végtelensége mosolyog
ide. Nem irigyeljük a kövér, zsíros fekete földeket, bár a mienkben
még VII. osztályú is akad. Az agyagos nyirok is megadja nekünk
a mindennapit, ha komoly munkával és bizakodó áldásvárással
munkáljuk azt.
Ha lenézünk a falura, bizony nem a nyilegyenes, skatulyázott
városbeli utcákat látjuk, hanem mi tagadás, szeszélyesen kanyarodik
egyet néha a széles akácfás Fő-utca. No nem nagyot, csak egy kis
enyhe kanyart csinál. Éppen annyit, hogy az érdeklődő idegen ne
lásson végig rajta, hanem végig kelljen mennie, ha látni akarja.
Itt-ott ki is indul belőle egy utca féle, de hamar abba marad a
próbálkozás és csak 10—12 ház marad végül, mely nagyképűen
viselné a mellékutca nevet, ha a könyörtelen néphumor nem keresz
telné rögtön „Zug“-nak stb-nek.
Az utca homlokzatán is előfordul néha egy-egy szépséghiba
az egyenesen. Itt-ott kíváncsian tolakodik előbbre egy öreg, vályog
falú, hajlotthátú kis házacska. Apró ablak szemeivel mérgesen hunyorgat a mellette álló újabb keletű, kőlábas, pirostetős nagyobb
házra, mely bizony hátrább büszkélkedik. Hja, az újabb idők mindent
rendszerbe szorítanak. De hát ki vehetné el egy pár száz éves
öreg házacska jogait ?

MEGJEGYZÉSEK
Az 1935. évi VI. t.-c. és autonómiánk !
Irta : Pozsonyi Károly dr.

A bányakerületi és az országos tanítóegyesület közgyűlésén
(valószínűleg a többin is) komoly észrevételek hangzottak el az új
iskolafelügyelet kérdésével kapcsolatban. Igen helyesen mutattak rá
a felszólalók arra, hogy ha ez így megy tovább, ma-holnap az
autonómiánk csak üresen hangzó szó. Egy-egy újabb rendelet, sőt
törvény le-lecsíp egy darabkát. Mi marad majd belőle ? Következ
ménye nem lehet más, egyházi iskoláink megmaradnak ugyan, de
azokban a rendelkezési jogot átveszi az állam !
Mindez azért, mert egyházi iskoláink kormányzati és felügye
leti rendszerében alig van fejlődés, ami viszont az autonómia követ
kezménye. Csökönyösen ragaszkodunk idejüket múlt intézmények
hez, mintha nem akarnák tudomásul venni, hogy az élet rohan,
elrohan mellettünk. Valamikor zászlóvivői voltunk a haladásnak,
mi vezettünk! Most egyre-másra feladjuk ősi jogainkat s fásult
közömbösséggel tudomásul vesszük lemaradásunkat a versenyben.
Vájjon mi ennek az oka ? Különben ne kutassuk most, háládatlan feladat lenne. Lássuk inkább, miként segíthetnénk, mikép
óvhatjuk meg autonóm jogainkat a teljes elenyészéstől.
Alföldi kollegáktól hallottam az alábbi humoros, de egyben
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tragikus jelentőségű megállapításokat: „Egyházi iskolalátogató tanító ?
— az sem m i! Dékán ? — az is sem m i! Tanfelügyelő ? — az már
valaki! Körzeti iskolafelügyelő? — teringettét, az már aztán az igazi!“
Miért ? Ezt egyebeken felül legjobban megmagyarázza az
1935. évi VI. t.-c. 9. §-a, mely szerint: „ ...h a az iskolafenntartó
(a körzeti iskolafelügyelő jelentése alapján) a szükséges intézkedé
seket, a miniszter által meghatározott határidő alatt nem tenné
meg, a fenntartási, illetőleg tanítói vagy óvónői államsegélyt rész
ben vagy egészben megszüntetheti.“
Államsegélyt nem élvező iskoláink száma igen csekély, tehát
úgyszólván összes iskoláink felett állandóan ott lebeg Damokles
kardjaként a fenti paragrafus.
Míg az 1893. évi XXVI. t.-c. csak annyit m ond: „Ha olyan
felekezeti népiskolai tanítónál tapasztal államellenes irányzatot, aki...
bármily összegű államsegélyt élvez, az ellen a 13. §. alapján a
fegyelmi eljárást elrendeli!“ — addig az 1935. VI. t-c. egyenesen
az államsegély elvonásával fenyeget. Iszonyú fegyver, mert a tör
vény nem írja körül határozottan, mely esetekben alkalmazható a
megtorlás !
Úgy az 1893. XXVI., mint az 1935. VI. t.-c. főfelügyeleti jogról
beszél. Kérdés, mit értsünk ez alatt ? Helyes értelmezés szerint, fő
felügyeleti jog alatt csakis legfőbb ellenőrzési jogot érthetünk! Ez
tehát semmi esetre, sem kizárólagos, sem közvetlen felügyeleti jog.
Disztingváljunk ! Ha a törvény alkotója közvetlen felügyeletre gon
dolt volna, felesleges lett volna főfelügyeletről beszélni. Kétségtelen,
hogy a legfőbb ellenőrzési jogot kívánta fenntartani az államfő
részére, ami természetes is. Csakhogy az új törvény és a jelenlegi
gyakorlat semmi különbséget nem tesz a felügyelet szempontjából,
állami, községi és felekezeti iskolák között. A körzeti iskolafelügyelő
teljesen azonos szempontok alapján látogatja az összes iskolákat.
Ezzel szemben az ósdi, bizottságokkal dolgozó egyházi iskolafelügye
let teljesen elvesztette súlyát és jelentőségét. Helyét már régebben
megingatta a tanfelügyelet s most teljes egészében háttérbe szorí
totta az új iskolafelügyelet.
Ezen az állapoton feltétlenül segíteni kell! A z egyház szer
vezze meg sürgősen, ősi autonóm jogán, a szakszerűség jegyében
álló, modern iskolafelügyeletet. Egyúttal hasson oda, hogy az állam
főfelügyeleti jogát, a régi törvény intenciójának megfelelően, eredeti
értelemben, ne közvetlen felügyeletként, hanem legfőbb ellenőrzési
jogként gyakorolja.
A z egyházi iskolafelügyelet helyettesítené az állami közvetlen
iskolafelügyeletet és megszüntetné azt a különösnek mondható hely
zetet, hogy pl. róm. kát. felekezeti tanítók látogatják a mi iskoláin
kat. Ez áll természetesen fordítva is !
Ha jelenleg is eljárhatnak felekezeti tanítók, az állam exponensei
gyanánt, mint iskolafelügyelők, miért nem ismerhetné el az állam a
felekezeti iskolafelügyeletet, hiszen amellett csorbítatlanul gyakorol
hatná legfőbb ellenőrzési jogát a tanfelügyelet útján ! Ha az állam
ezt lehetetlennek minősítené, akkor ez nem egyéb, mint bizalmat
lanság az egyházakkal szemben !
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Ez az elgondolás látszólag jelentéktelen szófecsérlés, valójában
azonban nagyhorderejű.
A z átszervezés során természetesen modern alapokra kellene
fektetni az iskolaszéki intézményt is, úgy hogy a laikus elemnek,
pedagógiai vonatkozásban, megszűnne minden közvetlen beleszólási
és véleményező joga.
Egyházmegyénként megmaradna a tanügyi esperes, mint fő
tanfelügyelő, melléje volnának beosztva, az állam részéről teljes
jogúaknak elismert, az iskolákat önállóan látogató körzeti iskola
felügyelők. Körzetenként egy-egy lelkész — a régi dékán — csupán
a hitoktatás ellenőrzésére nyerne megbízást.
Ennek a megoldásnak még pénzügyi nehézségei sem lennének,
mert minden egyházmegye könnyűszerrel biztosíthatná azt a csekélyke
— nesze semmi, fogd meg jól — tiszteletdíjat, melyet a jelenlegi
körzeti iskolafelügyelők élveznek. Egy-egy egyházközségre leg
feljebb évi 30—50 P jutna, ez az összeg pedig amúgy is szerepel
a költségvetésben!
Tekintettel arra, hogy ilymódon csak 6—7 iskola jutna egy-egy
egyházi felügyelőre, minden nehézség nélkül látogathatná az isko
lákat a saját heti szünnapján.
A z új Utasításnak van még egy rendelkezése, amely össze
ütközésbe kerül autonómiánkkal. A z Utasítás szerint minden tanító
köteles május hó végéig benyújtani a jövő évi tananyagbeosztást.
Kérdem, kinek áll jogában elsősorban átvizsgálni a tananyagbeosz
tásokat'1 Nemde világos, ez az egyházi tanügyi hatóság joga!
Elsősorban ő van hivatva eldönteni hiányos-e, stb. Azután jöhet a
főfelügyeleti jog alapján az állam.
A z egyházi hatóság nem gyakorolhatja jogát, mert hiszen
hozzá se jut a tananyagbeosztásokhoz! (Május végén adtuk be és
október közepén kaptuk vissza a tanfelügyelőségtől.)
A zt nem követelheti senkisem, hogy már télen készítsük el a
következő évi tananyagbeosztást, mert nem tudjuk, melyik osztályt
fogjuk tanítani ? Sok helyen azt hallottam, ez nem is fontos. Ügy ?
Ha más tanít az én tervezetem szerint, akkor felesleges az egyéni
munka, akkor kész, nyomtatott, gyárilag előállított tananyagbeosztás is j ó !
Csakhogy mégis fontos az egyéni munka a tananyagbeosztás
előkészítésénél is ! Nem lehetne ezért megbízni a felülvizsgálattal az
egyházi iskolafelügyelőket 1 Hiszen ők is teljes felelősséggel működ
nének. Munkájuk ezáltal feleslegessé tenné az állami felügyelet
közvetlen beavatkozását, mert az egyházilag 3 évre jóváhagyott
tananyagbeosztást a következő nyáron is felülvizsgálhatná az
állam.
Amint látjuk, gyökeres rendezést kívánnak ezek a megoldatlan
kérdések. Sajnos, addig azonban szó sem lehet erről, míg meg nem
alkotják az egyházi tantervet és át nem szervezik az egyházi tan
ügyi közigazgatást!
Örömmel üdvözöljük tehát Kapi Béla püspök úr őméltósá-
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gának az egyházi iskolafelügyelet átszervezésére vonatkozó
javaslatát.
Öméltósága átlátta ennek a kérdésnek fontosságát és az egy
házi iskolafelügyelet megszervezését célzó javaslatát a legilletékesebb
fórum elé, országos egyesületünk közgyűlése elé küldte állásfogla
lás végett. Reméljük, hogy egyházi tantervűnk megalkotásával egy
idejűleg ez a javaslat is rövidesen m egvalósul!

Az előadások évadjában.
Irta : Horusitzkyné Barthel Hermin.

Megint elérkeztünk az előadások évadjához. Irodalmi társula
tok, népszerű tudományos előadássorozatok, nyilvános vagy zártkörű
gyűlések kapui nyílnak meg előttünk. Szónokok érkeznek közelről,
messziről, ismertek és ismeretlenek is, akik szerepelnek és m űköd
nek. A hallgatóság gyülekezik. De csakugyan gyülekezik-e ? Mert
ez azt jelentené, hogy a kellő pillanatban érkezik. Vagy inkább
apránként, megkésve, teljesen elkésve, ami mindig újabb zavart
jelent a hallgatóságra nézve, de még inkább az előadót érintve.
És befelé is koncentrálódik-e a hallgatóság ? Am i azt jelentené,
hogy fegyelmezett lélekkel jelent meg. Mert nem nagyon hinném,
hogy a szomszéddal folytatott könnyed csevegés, az utca zaja és a
legfrissebb újsághír minden átmenet nélkül lehetővé teszi az elmé
lyedést nagy horderejű idő és világnézeti gondolatmenetekbe. A z a
bizonyos hangulat kell hozzá, mely a lelkinyugalmat bírja, mint
értékes képességet.
Éppen ezért a hallgatóság, mely igazán belső indíttatás révén
telíti meg az előadás termét, elég jókor érkezzék, éppúgy a saját
maga, mint a mások és a szónok kedvéért! Sok protestáns templom
ban vidéken rég bevett szokás, hogy a prédikáció megkezdése előtt
a kaput és ajtókat beteszik.
Más valami. A z idő előtti távozás. A z előadás megkezdődik
este Vi9 órakor, X. Y.-nak azonban 9 órakor már más kötelezett
sége van vagy megbeszélése. Tehát feláll, távozik — ezt a körül
ményt mindjárt felhasználják mások is, hogy elillanjanak. Elhagyják
a termet és evvel nyugtalanságot keltenek. Mire való egy ily meg
szakított előadáslátogatás ? Csak arra, hogy ott voltam én is, hogy
ezt a tudóst vagy am az előadót hallottam és láttam én is.
Nem gondoljuk meg, hogy mennyi zavart vittünk bele az egész
hallgatóságba. Hányszor nem nyílik az ajtó ki-be és csukódik lár
másan. Megtörtént, hogy,egy bizonyos szónok hirtelen abbahagyta
beszédét e szavakkal: „Épp most távozott egy hölgy a 2-ik „sorból,
bevárjuk míg visszajön, hogy ne szenvedjen mulasztást.“ Ünnepé
lyes szünet. Mindenki az ajtó felé néz. A hölgy nem jött vissza.
De nem is hagyta el a termet senki sem.
A z előadó már félórája beszél. Már ? neki nem sok, merthogy
előadása tárgyát nyugodtan kifejtse és azt több oldalról ismertesse,
hogy némileg otthonosak lehessünk benne, ahhoz mégis csak kell
némi idő. De egyik-másik jelenlevő mégis sokallja — titokban nézi
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az óráját — sokszor közvetlenül a szónok előtt. Ez persze látja.
Pár perc múlva ismétlődik a zsebórára való sandítás és ez így
folytatódik jó néhányszor, a várva-várt befejezésig.
Ha a „teljes én“, a legmélyebb belső érdeklődés belekapcsolódott
volna az előadás tartalmába, mint ahogy ez helyénvaló lenne, ezek
a többé-kevésbbé bántó tapintatlanságok elmaradnának bizonnyal.
Minden igazi szónoklat valóságos művészi teljesítmény és az
előadó is bizonyos értelemben művésznek tekinthető. Tehát ily
tekintetben szubtilisabban érez, finomultabban, mint a többi és azért
a hallgatóság részéről bizonyos gyöngéd figyelemre jogosan számíthat.
Alig van az emberi életben egy oly helyzet, amely annyi erő
koncentrálást igényelne, ugyan egy időben, mint az előadás órája.
Erre kellene gondolnia az annyira kényelmesen zsöllyékbe sülyesztett hallgatóságnak, aki ugyanakkor nem ad, csak kap.
A hangversenyteremnek, akadémiai üléseknek, előadó estéknek
is meg kellene lennie egy meg nem írt, de kinek-kinek a lelkében
élő kívánatos illemtanának.

HIVATALOS RÉSZ
Az Országos Ev. Tanítóegyesület 1936. évi
titkári jelentése.
Irta : vitéz Szügyi Károly ev. elemi isk. igazgató, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület titkára.
Maroknyi nép élet-halál harcot
vívó küzdelmének végső győzel
mét : az ezeréves Nagy-Magyarországot rendületlenül hirdetem !
Istenért, Hazáért, Egyházunkért I

Mélyen tisztelt közgyűlés 1
E jeligével indítom el országos egyesületünk 1936 évi titkári
jelentését.
Gazdag mezőkön járok. A magyar tanítói akarat verejtéke har
matával rég feltört ugarokon, a már-már kalászba szökő termés ígérete
mellett új vetések is zsendülnek itt. Szívnek, léleknek gyönyörű és
felemelő ez a látvány. Úgy érzem azonban, mintha a közelmúltban
ez utóbbira többet áldoztunk volna simogató szeretetünkből és oda
adó munkakészségünkből, pedig ezzel régi küzdésünk célkitűzéseinek
eredményeit, gyümölcsérését késleltetjük. A tanítói lélek sokoldalú
sága — egyben dicséretreméltó bátorsága — hogy újra és újra a
töretlen ugarokba mélyíti ekevasát és nem retten vissza a feltornyo
suló munka tömegétől.
A vérünk verejtékével kiharcolt régi hadállásainkat azonban nem
szabad feladnunk, sőt kell, hogy elsősorban ezek álljanak szemünk
előtt, új területekre ma még csupán erőfeleslegünket küldhetjük.
Valósággal élményt jelent egyesületeink munkásságának tanul
mányozása (nemcsak a kerületi, de valamennyi egyházmegyei egye
sületé is) s ha ezekhez hozzákapcsoljuk országos szövetségünk
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lendületes működését is, akkor a lelkiismeretes kutató a túlzsúfolt
gondolatok özönében szinte megtorpan, de könnyen útvesztőbe is
tévedhet. Óriási ez a mező, oly sokféle az irány, a megvalósítandó
eszme, hogy egyesektől már rendszertelenséget, kapkodást hallottam
emlegetni. Nem titok, hogy igen sokan az elnökségeket vádolják azzal,
hogy semmit sem tesznek a sérelmek orvoslása érdekében. Ez hely
telen megállapítás, ne feledjük el, hogy közügyről lévén szó, a
küzdelemben maradék nélkül, mindenkinek részt kell vennie, nem
úgy, mint a múltban, amikor egyetemes gyűlésünk határozata alapján
a bekért adatgyűjtésre csak néhányan adták meg a választ.
Az elmúlt esztendőben új célkitűzések kötötték le a figyelmet.
Falukutatás, a tanítók szabadegyeteme, szakfelügyelet, vázlatkészítés,
továbbképző iskola új tanterve stb. vitái felemésztették minden erőnket.
A régi munkateret alig néhányan keresték fel, közöttük első helyen
Grieszháber E. Henrik kerületi elnök munkálkodott, aki csüggedést
nem ismerve szolgálta és szolgálja anyagi sérelmeink ügyét.
A nyolc osztályú népiskola egész vonalon való életbeléptetése
nemcsak minden magyar tanítónak, de a köznek is elsőrendű érdeke.
A VII. és Vili. osztály felállítása államérdek. Egyedüli gátló ok államháztartásunk szegénysége. Ennek az érvnek is kihúzható a méreg
foga. A két korosztály leventekiképzése most is pénzbe kerül, de be
vonható ide az általános irányú iparostanonciskola is, úgy, hogy csak
a VIII. osztály elvégzése után lenne szerződtethető a tanonc. Köz
ségem iparostanonciskolájának is igazgatója vagyok, ismerem tehát
annak tantervét és szervezetét, de költségvetését is. Ha tehát a levente
kiképzést, a tanonciskolát és a továbbképző iskolát összevonjuk, kb.
évi 3000 pengő szabadul fel, ezzel máris kész a VII. és VIII. osztály
anyagi fedezete. A tanonciskola legtöbb helyen három osztályú, a
tanulók heti 9 órában, délutánonkint nyernek oktatást. Aki ismeri
ennek tantervét, rögtön láthatja, hogy az mindenrendű gyermeknek,
földművesnek, napszámosnak is megfelel, sőt szükséges az élet
ben való boldoguláshoz. Két esztendei mindennapos tanulással
tökéletesen el lehetne végezni ezt az anyagot, ami a jelenlegi for
mában három év alatt szinte lehetetlen. Elméletileg tehát jobban
előkészített, iparában tökéletesebben kiképezhető tanoncanyagot,
helyesebben mondva iparosnemzedéket nyernénk ezáltal. Bátran
állítom, hogy ez az út kisiparunk megújhodására vezetne és békes
séget teremtene a tanonctartó mesterek között, mert ma sok kese
rűség szülőanyja az a körülmény, hogy a mester a tanonciskola és
leventefoglalkozás idején nélkülözni kénytelen tanoncát. Igen sokan
ez okból nem is kötnek szerződést, pedig gondoljunk csak arra, mi
lesz a jövőben, ha a ma még dédelgetett és védett kisgazda földje
az öröklés során a további megosztást már nem bírja el. Mi nem
számíthatunk gyarmatokra, emberfeleslegünk elhelyezése idővel tehát
csakis az ipari pályákon lesz lehetséges. Ami a leventekiképzést
illeti, itt bővebb magyarázat nem szükséges, hiszen a legtöbb tanító
úgyis leventeoktató, egyébként is a tanitóképezdékben ma már erre
is képesítik az új tanítókat.
Én csak alapvető gondolatokat adtam, így is mennyi előny
mutatkozik itt (a továbbképző iskola tökéletes megoldása, gyermek
munkaerők alkalmazásának lehetetlenné tétele, ezzel családos mun
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kások kenyérhez juttatása, állástalan tanítók elhelyezése, ipari pályák
megnyitása a tömegek előtt stb.), a terv további kiépítését a m. t.
közgyűlés bölcs mérlegelésére bízom. Mi lenne, ha ezen az úton,
de most már keményebb ököllel döngetnők a zárt kapukat ? !
A tanítók egyetemi képesítéséhez változatlanul ragaszkodnunk
kell már csak azért is, hogy legalább 4 évig szüneteljen a tanító
termelés. Az állástalan fiatal tanítók száma ma már 10.000 körüljár.
A Tanítók Szabadegyeteme, sajnos, nem váltotta be teljesen a
hozzáfűzött reményeket. Amint tapasztaltuk, az igen magas fokon
álló iskolánkívüli népművelési előadássorozat volt, erkölcsi értéke a
tanítók megbecsülését nagy mértékben szolgálta, de célunkhoz sem
mivel sem vitt közelebb. Sokan úgy gondoltuk, hogy útbaigazítást,
tájékoztatást nyújt majd az egyetemi tanulmányokhoz, előkészület
hez, amivel igen sokan magánszorgalomból letehetik a vizsgákat
s jónéhány ezerrel szaporítják az egyetemi végzettségű tanítók számát,
tehát minden bizonnyal gondolkozóba ejtik sorsunk intézőit. Vájjon
nem volna-e jó ilyen formában építeni tovább az eszmét ?
Sérelmeink rendszerében itt-ott csillan fel csupán biztató jelenség:
A szakfelügyelet megvalósult. A tanítói körökben általános a
vélemény, hogy az ma még nem tökéletes. Nem is lehet, hiszen a
kezdet kezdetén vagyunk. Néhány helyen a szakfelügyelők szemé
lyében van a hiba. Az Utasítás gyönyörű egyenruhát készített a
szakfelügyelők részére, a legtöbbje ezt viseli is, néhányan azonban
a szeretet köntöse helyett tetszetősebbnek találták a hatalom díszes
palástját és azt öltötték magukra. Ebben pedig — óh, múltak tanul
ságai 1 — legfeljebb csúggedést hinteni, de alkotni, buzdítani, lelke
síteni, építeni nem lehet. Reméljük, tudjuk, hogy ez csak helyi
jelenség. Ennek kell minősítenünk ama beérkezett híreket is, hogy
egyes helyeken a felügyelők sehogysem értik meg evangélikus
iskoláink szellemét. A szeretet jegyében értessük meg ezekkel, vilá
gosítsuk fel őket, mi az evangélikus egyház „virágos kert“-je. Aggo
dalomra nincs okunk, e téren sikert aratunk. Itt említem meg, hogy
evangélikus tanítótestvéreink közül : Magyar István felpéci, Solti János
kiskőrösi, Horváth János vadosfai, Bajor János bonyhádi és Ludván
Sándor celldömölki igazgató-tanítók neveztettek ki szakfelügyelőkké.
Az arányszám talán megfelelő, mégis indokolt a békéscsabai és
szarvasi nagy tantestületek panasza, hogy onnan senkit sem neveztek
ki e tisztségre.
A szakfelügyelettel szorosan egybekapcsolt vázlatkészítés sok
vitára adott alkalmat. A megoldás itt is útban van. Szinte irányítás
nélkül kialakult a helyes felfogás : a lényeg nem a vázlatkészítés,
hanem a gondos előkészület.
Anyagi sérelmeink ügye sokkal kényesebb kérdés. Halvány
árnyalattal itt is oszlott a sűrű köd. Szinte félve irom le, hogy a
V. K. Miniszter Ur ő nagyméltósága csak nemrég jelentette ki, hogy
a terményfizetéses tanítók bajait, ezt az üszkösödő sebet rövidesen
kioperálja. Bízunk az ígéretben, az adott szó b a n ! (Igazán fáj, hogy
ilyeneken kell tépelődnünk, holott szivünk, lelkünk, alkotásvágyunk
nemesebb munkatérre ösztönöz.) En hiszem is, hogy a jóakarat
megvan, csakhogy mi azt nem értjük meg.
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Valamennyire az is vigasztaló, hogy a VII. fizetési osztályba
bizonyos mértékben megtörténtek a legújabb kinevezések. Ezek a
következők: 36 szolgálati évvel Rohoska Jenő szarvasi, 35 évvel
Schmell Lajos hartai, Marth Péter györkönyi, Tompa Lajos kemenespálfai, Meterházy Károly sopronnémeti, Fazekas János szentantalfai,
Csaba Jenő nyíregyházai, 34 évvel Karsay István békéscsabai, Mesterházy János csikóstöttösi, 33 évvel Weltler János győri, Gaál Sán
dor mesterii, Frankó Mihály szarvasi és Petter Viktor nagygyimóti
ev. tanító bajtársaink. Meleg üdvözlet nekik, hálánk szálljon az intéző
körök felé 1 Sorainkban igen sok még a kielégítetlen igényjogosult,
de egyelőre elégedjünk meg ennyivel.
Figyelemreméltó és megszívlelendő határozati javaslat érkezett
be a bányakerületi ev, tanítóegyesület útján a békéscsabai és mezőberényi tantestületektől. Itt az egyházak a fizetést teljes egészében
búzában adják ki, földjük tehát nincs, amiből „kárpótolhatnák“
magukat. így egyesek a 21 pengőre értékelt ár mellett hallatlan vesz
teséget szenvednek. Elkeseredésük mér a tetőpontra hágott, a jóvá
tétel itt egy pillanatot sem késhet. Kézzelfogható az igazságtalanság,
nyújtsunk tehát segítő jobbot legelsősorban a kb. 200 hasonló sors
ban sínylődő tanítótestvéreinknek. Tegyük félre ezúttal minden egyéb
sérelmünket, mi kántorok, leviták, helyettes tanítók, arcképes igazol
vány, orvosi segély, hadipótlék után vágyók, lépjünk félre addig s
bajtársi megértéssel támogassuk őket. Mozgassunk meg minden irány
ban, minden lehetőt, hogy a magas kormány még az ígérete bevál
tása előtt, soronkívül rendezze ezek ügyét.
Az elmúlt esztendőben a jubileumok egész sorát ünnepeltük.
Dr. Raffay Sándor ő méltósága, a Bányakerület íO éves püspöke
szolgálatának 40-ik, dr. Geduly Henrik ő nagyméltósága a Tiszai
egyházkerület püspöke működésének 25-ik és dr. Kapi Béla ő mél
tósága a Dunántúli egyházkerület püspöke működésének 20 éves
évfordulójához ért. Itt említem meg, hogy a Dunáninneni egyházkerü
let dr. Kovács Sándor ő méltóságát püspökévé választotta, akit
elnökünk meleghangú levélben üdvözölt. Hűséges lélekkel állunk
meg szeretett főpásztoraink nemes egyéniségei előtt, a szerető szívek
mélyéről felfakadó virágok illatozzák be áldásos életük minden lé
pését. — Soraink közül is igen sokan értek határkőhöz. Oly nagy
a számuk, hogy egyénenként nem sorolhatjuk fel őket, de így név
telenül is külön-külön érezzék, hogy áldó együttérző bajtársi szere
tettel velük ünnepelünk.
250 esztendő távlatából nézünk vissza Os-Buda visszafoglalá
sára. Száz esztendő múltán áldjuk Vörösmarty Mihály halhatatlanná
vált nemzeti imáját, a Szózatot. Büszkeséggel emlegetjük Péterffy
nagy alkotását, a 60 éves Eötvös-alapot. Meleg érzéssel emlékezünk
meg az 50 éves debreceni iskoláról.
A személyi változásokat illetően, a következő adatokat gyűjthettem össze:
Nyugalomba vonultak : Hamar Gyula soproni tanítóképzőintézeti
igazgató, tanügyi főtanácsos, akinek helyébe lapunk kitűnő tollú Író
ját, Rozsondai Károly képzőintézeti tanárt választották igazgatóvá.
Földes Elek debreceni, Demetrovits Mária győri, Bárdosi Aladár
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gecsei, Purth Gyula ágfalvai, Hajas Dénes csöngei, Nagy Lajos lovászpatonai, Potyondi Zsigmond téti, Gárdái Lajos rábcakapii, Szilágyi
Lajos kisbabok, Fritz Lipót alsónánai, Bauer János tolnanémedii,
Bauer Henrik dombóvári, Schäfer Mihály kistormási, Dächert Jakab
bikácsi, Molnár János, Lehotzky János, Lukoviczky Endre békés
csabai, Petrusz Pál bényei, Csengey Gyula oroszlányi bajtársaink.
Legyenek boldogok azzal a tudattal, hogy küzdelmes munkálkodá
suk során sokaknak világítottak.
A nemes harcból örökre eltávoztak: Greksza György békés
csabai, Zakócs Ferenc torvaji, váraljai Werstróh Konrád ecsényi,
Wolf Artur ny. torzsai, Sass István ny. suri, Nagy Sándor ny. mihályházai, Lenháti János ny. zalaszentgróti, Bojtos Pál ny. zsebeházai,
Hollós István ny. győrszabadhegyi, Jány János ny. szabadii, Sümegi
Sándor ny. tárnokréti tanítótestvéreink. Legyen enyhetadó pihené
sük, örökké áldott emlékezetük !
Kiűntetést nyertek: Neubauer János soproni igazgató-tanító, aki
a Wodiáner-díjat kapta. Eöri Dénes gyóni tanító, a Magyar Zene
album pályázatán bronzérmet kapott. Kertai János kőszegi igazgató
tanító, a Magyar Falukutató Társaság Intézete részéről 100 pengős
II. díjat nyert. Busz Imre szárazdi tanító, a Magyar Ifj. Vöröskereszt
ezüst emlékérmével lett kitüntetve. Igazgatói címet nyertek: Kurtz
Konrád, Karner Jenő a dunáninneni, Hajas Dénes, Tompa Lajos és
Nagy Lajos a dunántúli kerületben. Sokan vannak még, akik fárad
hatatlan tevékenységükért a Nemzeti Munkavédelem, a Julián Egye
sület, ifj. Vöröskereszt és egyéb szervektől nyertek elismerést. Azt
mondanunk sem kell, hogy bizonyára megérdemelték !
A mozgalmas és eredményekben gazdag esztendő a kerületi
gyűlésekben nyert befejezést.
A Tiszai Egyházkerület 1936 május 15-én Nyíregyházán, Ke
mény Péter elnök vezetésével díszközgyűlést tartott. Ennek egyedüli
tárgya dr. Geduly Henrik püspök úr ő nagyméltósága ünneplése
volt, ahol őt Orsz. Egyesületünk nevében Somogyi Béla elnökünk
köszöntötte.
A Dunántúli Kerület szeptember 30-án Győrben ülésezett, dr.
Kapi Béla püspök úr jubileumi ünnepségeivel egyidőben. Elnökünk
ezen is részt vett és a püspök urat egyesületünk nevében üdvözölte.
A gyűlésnek kiváló értéke Grieszháber Endre Henrik elnök és Kerlai
János főtitkár mindenre kiterjedő, tartalmas, nyomtatásban is kiadott
jelentése. Dr. Gárdonyi Zoltán „A korái és népdal viszonyáról“,
Orbán Karoly „A tanítás és nevelés gyakorlati értékeiről“ tartott elő
adást. A gyűlés több indítványt terjesztett a Kerülethez, Országos
Egyesületünkhöz, a Szövetséghez és a Zsinati bizottsághoz.
A Dunáninneni Kerület tanítóit szeptember 30-ára hívta össze
Bérces Lajos elnök. Országos Egyesületünket itt a titkár képviselte.
E kerület igen nagy széttagoltsága miatt kevesen jelentek meg ugyan,
de az ugyanakkor ott ülésező lelkészi kar és a vendégek méltó
keretet adtak Jeszenszky Margit balassagyarmati tanítónő „Evangé
likus tanító a belmisszió szolgálatában“ c. felolvasásának és Bérces
Lajos elnök „Zsinati javaslatok“-at ismertető előadásának.
A Bányakerület október 8-án, Cegléden tartotta seregszemléjét
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Mendelényi János elnöklésével. A népes gyűlést istentisztelet után,
a Kossuth-szobornál vitéz Szügyi Károly, a Hősök emlékművénél
Varga János beszéde előzte meg. Elnöki jelentés, valamint Darida
Károly titkár beszámolója után Gadányi János budapesti igazgató
előadása és dr. Pozsonyi Károly rákoskeresztúri tanító felolvasása
aratott sikert. Előbbi „Evangélikus iskoláink és az iskolafelügyelet
az új törvény alapján“, utóbbi „Feladataink az állampolgári nevelés
terén“ cím alatt értekezett. A tárgyalás további során az egyetemes
vallástan tantervének sürgős kiadását, valamint az „Evangélikus
Népiskoládban a gyermekkarok kottáinak közlését kérte a hallgató
ság. Megemlítem még, hogy a gyűlés tagjait a ceglédi ev. egyház
és Kiszely János igazgató látta vendégül.
Egyházmegyei és kerületi gyűléseink mindegyikén értékes, mély
gondolatokkal felépített, valláserkölcsi, egyházi életre serkentő, evan
géliumi hitre buzdító előadások hangzottak el. Evangélikus tanítói
közületünk megújhodása ez, hiszen ebben a tekinletben már töké
letes egységről beszélhetünk. Ennek alapján bírjuk a lelkészi kar
méltó elismerését, ez az oka, hogy ma már minden lelkész szíve
érzése szerint is munkatársának ismeri el a tanítót. Ebben a mun
kában nem lehet megállás, még ha szenvedés, baj, nyomor zúdulna
is ránk, mert a mai istentagadó, vörös rongyot lobogtató világban
egyedül ez a megtartója a Hazának is, Egyházunknak is.
Nagy kár, hogy ebben a megtartó érzésben és odaadásban,
anyagiak hiánya miatt nem tudunk valamennyien összeseregleni
országos gyűlésünkre. Ez tökéletesítené összetartozandóságunk érzé
sét, ez megkoronázhatná egész évi munkásságunk gyümölcseit.
Országos Egyesületünk, a Kerületi, valamint az Egyházmegyei
egyesületek összhangzatos működése még mindig nem teljes. A
legtöbb helyen az Alapszabályok kérdése sincs tisztázva, vagy talán
nincs is alapszabály, pedig most már összhangba kellene hozni az
Országos Egyesület miniszterileg jóváhagyott alapszabályaival. Kívá
natos lenne, ha az egyesületek legalább negyedévenként jelentéseket
készítenének, az egyházmegyeiek a kerületi, ezek pedig az Országos
Egyesület részére, így pontos adatok állanának rendelkezésünkre és
nem okozna oly nagy gondot az összesítő évvégi jelentés meg
szerkesztése sem. Ezzel megmaradna az állandó kapcsolat, bizonyára
jobban összemelegednénk, lüktetőbb lenne egyesületi életünk. Ne
vegyük le ezt a gondolatot a napirendről, beszéljünk róla, hiszen
a mi ügyünkről van szó.
Lapunk, az Evangélikus Népiskola Somogyi Béla elnökünk
szerkesztésében és Kiszely János kiadásában a második esztendőt
tölti be. Nélkülözhetetlen barátunkká lett, bár nehéz volt az út idáig.
A szerkesztő és kiadó, valamint a nyomdaváltoztatás váratlan aka
dályokba ütközött. Az engedélyezés 10 különböző kérvény és ren
geteg utánjárással ez év szeptemberében végre teljes és kedvező
elintéz.ést nyert.
Új, ízléses, művészi érzékkel megtervezett köntösében már
külsőleg is kedves hatást vált ki, belső tartalma pedig méltó az
evangélikus tanítóság magas színvonalú gondolkozásához. Örömmel
tapasztalhatjuk, hogy csaknem minden szám újabb és újabb írók
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cikkeit hozza, tehát alkotásvágyat ébreszt a szunnyadó tehetségek
ben. A lelkes írógárda tevékenysége azonban nagyobb olvasótábort
érdemelne. Sajnos még ma is van ev. tanító, akinek a kezeihez ez
a kincs nem jut el. Ennek oka csak azzal magyarázható, hogy
akadnak egyesek, akik megbújnak állomáshelyeiken, az iskola
gondja és az élet ezer búja-baja között érzéktelenekké válnak minden
„kívül álló" ügy iránt. Ezt a közönyt pedig le kell gyűrni minden
áron 1 A beíratási díjak visszamaradó része felhasználható az elő
fizetésre, tehát az évi 10 pengő előteremtése nem okozhat gondot.
Bizony csak egy csekélyke akarás, érdeklődés kell és máris boldo
gan leírhatnám ide, jelentve, hogy az egész tábor együtt van ! Ne
késlekedjünk, minden elmulasztott perc pótolhatatlan veszteséget jelent.
Udülőházunk bizottságának elnöke külön jelentést tesz, itt tehát
csak annyit, hogy ezen jóléti intézményünk sok álmatlan éj, sok
vajúdás és véres verejték hullatása után végre biztató fejlődésnek
indult. Nem időszerű tehát az a gondolat, hogy azt valaha is eladjuk,
vagy bármi másért elcseréljük.
Ami még Országos Egyesületünk legszorosabbra vont ügyeit
illeti, az Somogyi Béla elnökünk kezeiben van letéve. 548 hivatalos
ügydarabot intézett el, ezenkívül vezette az Országos, sőt a Vasi
Közép-Egyházmegyei ev. Egyesületet is, szerkesztette lapunkat, gyű
léseken, zsinati bizottsági tárgyalásokon vett részt. Képviselte egyesü
letünket az Orsz. Ev. Tanáregyesület gyűlésén, az Orsz. Egyesületünk
tagnévsorát elkészítette. Az Eötvös alap és Egyet. Szövetség ülésein
részt vett. Cikkeket írt más lapokba is,' a 11. osztályú Kapi—Somogyi
Olvasókönyvet és az V—VI. o. Nagytankönyvet sajtó alá rendezte
és kiadta, mindezek mellett még iskolájában is eleget tett kötele
zettségének, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy elérte az emberi
teljesítőképesség legmagasabb határát.
Mélyen tisztelt Közgyűlés 1 Kötelességemet elvégeztem. Jelen
tésem megszerkesztése igen nagy feladat elé állított. Nem az volt a
nehéz, hogy mondanivalóimat összegyüjtsem, hanem, hogy az éltet
követelő gondolatok özönéből kiválogassam azokat, melyek az ev.
tanító szivében a gazdag érzések mellett: kitartásra, a testvéri szeretet,
a Haza és az Egyház iránt való hűségre buzdítanak s ez árva Hon
népének szebb jövő felé törtetésében legalább parányi mécset
gyújtanak. A megszabott keretek között kellett maradnom, pedig
így magam is érzem, hogy sokkal adós maradtam. A magyar tanító,
különösen a mai válságos időkben, nem maradhat csupán iskolájá
nak falai között, lelke szent hevületét, szívedobbanását ki kell vinnie
a mindennapi zajló életbe, hogy ott az élen küzdjön, harcoljon,
verejtékezzen és szüntelen önfeláldozással szórja kincseit, hirdesse
törhetetlen hittel e maroknyi nép élet-halál harcot vívó küzdelmének
végső győzelmét: az ezeréves Nagy-Magyarországot!
Jelentésem elfogadását kérem azzal az óhajtással, hogy a meg
tárgyalásban legyen vezérlő a mindenek felett való ig e : Istenért 1
Hazáért 1 Egyházunkért 1
Rákoskeresztúr, 1936. október hó.
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Országos egyesületünk közgyűlésének főbb határozatai.
Okt. 15-én Révfülöpün tartott közgyűlésünk főbb határozatai közt
megemlítjük azt, hogy kívánta a közgyűlés az egyházi elemi iskolai
szakfelügyelői intézmény megvalósítását. Erre vonatkozó javaslatát
a zsinat elé terjesztett kívánságokkal összhangba hozva felterjesztette
D. Kapi Béla püspök úr ő méltóságához, ki az egyesület elnökétől
erre nézve állásfoglalást kért. A kérdés megoldása zsinati vagy
szabályrendeleti úton történik.
Kérte egyesületünk közgyűlése, hogy a tanítók a nyári szün
időben a tisztviselői térítési összegnek megfelelő részlete ellenében
kaphassanak utazási kedvezményt, kedvezményes (félárú) jegy vál
tására jogosító igazolványt. Sőt, egy javaslat ezidőre az államvasúti
személyzeti jegy kedvezményét kérte a tanítók részére. E kéréseket
az elnök — az Országos Református Tanítóegyesülettel karöltve —
felterjesztette a kereskedelmi minisztériumhoz. Alkalmilag, ugyancsak
a reformátusokkal karöltve, küldöttségben jelenik meg a miniszternél
e kérés előadására.
A tiszta búza, illetve terményfizetéses kartársak sérelme ügyében
az elnökség küldöttségben terjesztette elő kérését, amiről külön
emlékezünk meg.
Kívánta közgyűlésünk az evangélikus tanterv elkészítését a
vallástani tanterv revíziójával együtt s ebbeli kérését felterjesztette
az egyetemes tanügyi bizottsághoz, amely azt magáévá tette. A tan
terv elkészítésébe belevonja az egyetemes tanügyi bizottság az Orsz.
Ev. Tanítóegyesületet is.
Az országos egyesület titkárának a titkári jelentésben foglalt s
a nyolcosztályú népiskola megvalósítását célzó elgondolását a köz
gyűlés a szövetséghez utalta. (Folytatjuk.)
Sass István emlékiratai. Közöljük olvasóinkkal, hogy Sass
István emlékirataiból a jövő számunktól kezdve szemelvényeket köz
lünk. Ez írásokból megismerjük a nagyemlékű, kiváló tanítónak a
tanítóság érdekében vívott hősies küzdelmét és nemes lelki tulaj
donságait.
A Tolna—Baranya—Somogyi Tanítóegyesület
illetékes tagjait szeretettel arra kérem, hogy a f. évre esedékes tíz
pengő tagsági díjat, valamint az eddigi összes hátralékokat leg
későbben december 10-ig rendezni szíveskedjenek. Egyesületünknek
különféle kötelezettségei vannak, melyeket csak úgy tud teljesíteni,
ha megkapja a nélkülözhetetlen anyagi támogatást az egyes tagok
tól. A Szövetség lapja is csak úgy tud megjelenni, ha be tudjuk
fizetni a kellő időben a tagsági díjat. Nagyon kérem ismételten az
illetékeseket, ne nehezítsék meg munkánkat és ne tegyék lehetetlenné
az egyesületi életet az anyagi támogatás elmulasztásával. A befize
tés biankó csekken történik a következő címre: „Pécsi Takarék
pénztár Bonyhádi Fiókintézete, Bonyhád.“ 41.550 szám. Hátlapon
rávezetendő : Tolna—Baranya—Somogyi Ev. Tanítóegyesület javára.
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HÍ REK
Igazgatóváltozás. A soproni tanító
képzőintézet nagyérdemű igazgatója:
Hamar Gyula tanügyi főtanácsos hosszú,
gyümölcstermő esztendők egész lélekkel,
odaadással végzett nevelőoktató mun
kássága után nyugalomba vonult. Mű
ködése mély nyomokat hagyott maga
után evangélikus tanítóképzésünk terén.
Az intézetéből kikerült tanítónemzedék
jól felkészülve, puritán gondolkodással
s nagy munkakedvvel lépett ki az életbe
s lelkiismeretes munkása lett az ev. nép
oktatásügynek. Nekünk örömünkre szolgál
megállapítani, hogy lapunk ügyének a
kántori rovat vezetésével nagy támogatást
nyújtott. Amidőn részére békés, zavartalan
nyugalmi esztendőket kívánunk, kérjük
Öméltóságát, szolgálja ezirányú támoga
tásával továbbra is lapunk ügyén ót az
evangélikus kántorképzés ügyét.
A távozó pedagógus helyébe méltó
utód került Rozsondai Károly személyé
ben. Amidőn az ő megválasztásáról az
őszinte öröm hangján megemlékezünk s
munkásságára Isten áldását kérjük, egy
ben abbeli reményünknek adunk kifeje
zést, hogy az új igazgató lapunknak to
vábbra is lelkes, jó barátja marad s
nagyértékű irodalmi munkásságéval to
vábbra is mellettünk áll.
Esküvő. Vince Lajos szergényi kartárs
és Németh Irénke, a szergényi gyülekezet
kántortanítójónak kedves leánya, örök
hűséget esküdtek. Isten gazdag áldása
kisérje az ifjú párt.
A zsinat. A zsinat november 10-én
kezdte meg harmadik ülésszakát az
alkotmány és közigazgatási rész novellá
jának részletes tárgyalásával. Több héten
át tartó tárgyalás után a törvényalkotás
munkáját megszakították és december
7-ére halasztották. A törvényalkotó munka
eddigi állomásainak főbb mozzanatairól
következő számunkban bővebben szólunk.
Búzafizetéses tanítók küldöttsége a
kultuszminiszter előtt és a pénzügy
minisztériumban. A búzafizetéses tanítók
sérelme ügyében egyesületünk határozata
alapján alelnökünk : Grieszhaber E. Hen
rik levélben kérte Pesthy Pál őnagyméltóságót. hogy eszközöljön ki a vallásés közoktatósügyminiszternél kihallgatást
részünkre. Pesthy Pál nagy előzékeny
séggel néhány nap múlva már táviratban
értesítette Grieszhaber alelnököt, hogy
Hóman Bálint október hó 28-án fél egy
órakor fogadja a küldöttséget. Mivel
ugyanakkor zsinati teljes ülés volt, az

elnök nem vehetett részt a tisztelgésben,
hanem Grieszhaber E. alelnök vezette a
kiküldötteket: Darida Károlyt, Hrabovszky
Mihályt, Thomka Pált és Siki Bélát a mi
niszter elé. Hóman Bálint lekötelező szí
vességgel fogadta a megjelenteket. Griesz
haber az egyesület s annak távollevő el
nöke nevében is üdvözölve a minisztert,
kérte, hogy hallgassa meg Darida Károly,
nak, mint érdekelt tanítónak előterjesztését.
Erre Darida Károly békéscsabai kartárs
adta elő a csupán búzafizetéses tanítók
sérelmét ügyes és logikus előadásában
az értékegység öt évi visszamenő átlag
szerinti sürgős megállapítását kérve a
pár száz csupán búzafizetéses tanító
részére. (Itt a kultuszminiszter közbeszólt
és megjegyezte, hogy mindössze 500
búzafizetéses tanító lehet az országban.)
A továbbiakban a búzafizetéses tanítók
súlyos helyzetét ecsetelte Darida Károly
konkrét példákkal megvilágítva, majd
hangsúlyozta, hogy éppen azok a tanítók
szenvedik ezt a súlyos sérelmet, akik
úgy a Dunántúlon, mint az Alföldön
nemzetiségi vidékeken működnek.
Hóman Bálint válaszában járható útnak
találta ez ügyet s jóindulatú magatartással
azt ajánlotta a küldöttségnek, hogy adják
elő kérelmüket a pénzügyminiszternél.
A küldöttség e gondolatban való meg
nyugvással távozott.
Somogyi Béla elnök erre még aznap
este felkérte személyesen Pesthy Pál
őnagyméltóságót, hogy másnap a déli
órákra eszközöljön ki a küldöttség tagjai
részére kihallgatást a pénzügyminiszternél.
A küldöttség tagjai addig nem utaztak
haza. Nagy hálára kötelező szívességgel
telefonértesítést kapott az elnökség más
nap 11 órakor Pesthy Páltól, hogy délben
fogadja — a minisztertanácson levő
pénzügyminiszter helyett — Jakab Oszkár
államtitkár küldöttségünket.
Ezt a küldöttséget Somogyi Béla
elnök vezette Jakab Oszkár államtitkár
elé és csatlakozott ahhoz. Királyfalvi
Gusztáv egyesületi jegyző is. Üdvözölve
az államtitkárt, szintén ismertette elnök
a fennforgó sérelmet s átadva a szót
Hrabovszky Mihálynak, ő is, valamint
Thomka Pál is előadták helyzetük rajzót.
Az államtitkár több kérdést intézett a
jelenlevőkhöz s közölte, hogy a leg
ideálisabb az lenne, ha mindenki teljesen
készpénzben kapná fizetését. Mivel ez,
valamint a terményfizetés általános ren
dezése az államháztartás mai helyzetében
nem oldható meg, a néhány száz leg-
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súlyosabb helyzetben levő búza- és ter
ményfizetéses tanító sérelmének orvos
lásával komolyan foglalkoznak. Elnök
megköszönte az államtitkár jóindulatú
magatartását s a küldöttség távozott.
Hrabovszky Mihály orsz. egyesületi jegyző.
Nyíregyháza. A templomépítő ősök
emlékére ünnepi hetet rendezett. A tiszai
egyházmegyei Tanítóegyesület ez alka
lommal ott tartván közgyűlését, leleplezte
az iskola volt igazgatóinak : Pazár István,
Szénffy Gyula, Ruhmann Andor, Kézdy
István és Fazekas János igazgatóknak
arcképét. Az ünnepi beszédet Mátis Béla
elnök mondotta, míg az ünnepeltek sír
jánál Kemény Péter, Prékopa István és
vitéz Tass Gyula tartottak megemlékezést.
Ugyanakkor az iskola felavatta négy
hősi halott tanítónak emléktábláját. Itt
Arany György költeménnyel, Huray
Gyula énekkarvezetéssel működött közre.
Este vasárnapi iskolai műkedvelő elő*
adás, majd másnap reformáció ünnepély
folyt le ugyancsak a tantestület tagjainak
rendezésében.
Vármegyei méhészeti kiállítás B ékés
csabán. A Békésvármegyei Méhészegye
sület — melynek elnöke és vezetőségé
nek zöme evangélikus tanító — folyó
évi november hó 7.. 8., 9. és 10-én
Békéscsabán nagyszabású, országos vi
szonylatban is első helyet elfoglaló mé
hészeti kiállítást rendezett, melynek óriási
sikeréről legtöbb országos lap is részlete
sen beszámolt.
A több mint 3000 tagot számoló Békés
megyei Méhészegyesület megszervezője
és elnöke, Darida Károly a múlt hónap
ban lefolyt országos mézexportvásár s a
most lezárult méhészeti kiállítás meg
rendezésével igen szép nevet szerzett
nemcsak önmagának, de az eléggé meg
nem becsült tanítónak is. Rendező gár
dájának a tagjai is úgyszólván mind
evang. tanítók és pedagógusok voltak.
Sőt a legmagasabb kitüntetéseket is —
több mint felerészben — a leleményes
és sok gyakorlati tudással rendelkező
tanítók vitték el.
A földművelésügyi miniszter oklevelét:
Némethy Samu szarvasi ny. polg. isk.
igazgató, Darida Károly békéscsabai,
Buncsák Gusztáv mezőberényi és Gálik

János békéscsabai ev. kartárs nyerte el.
Aranyérmet nyert: Némethy Samu, Bun
csák Gusztáv és Darida Károly. Ezüst
érmet nyert: Darida Károlyné, Bartolf
József mezőberényi, Zsiláh György békés
csabai, Kálnoki Kiss Dániel orosházi,
Gonda József békési és Balassa János
orosházi kartárs.
A kiállítás főrendezője Hrabovszky
Mihály volt. A rendező gárda tagjai vol
tak : Migend Dezső, a Kőrösvidék c.
napilap főszerkesztője, az ev. tanítók
őszinte igaz barátja, (nevét a Kőrös
vidékből, ha dicsérjük, kicenzurázza)
Koltai Pál tanár, volt ev. tanító, Zsiláh
János, Zsiláh György, Gálik János, Hursan
György, Gonda József, Buncsák Gusztáv
és még néhány kartárs.
Változások a békéscsabai evangéli
kus tantestületben. A folyó tanévben az
ország egyik legnagyobb evang. tan
testületében, a békéscsabai tanítótestület
ben nagy változások voltak. Három kiváló
kartárs: Molnár János igazgató-tanító,
Lukoviczky Endre és Lehotzky János
tanító saját kérelmére nyugdíjba vonult.
A megüresedett igazgatói széket egy
hangú választással — az országos egye
sületben is jól ismert — Karsai István
foglalta el. A megüresedett állásokba és
két újonnan szervezett állásba a tanyai
iskoláktól a belterületre került: Knyihár
János, Lehoczky Mihály, Lepény András,
Huszár János és Szrnka Pál kartárs.
Új állásokat nyertek ideiglenesen mint
helyettes tanítók: a kereki tanyákon:
Belanka András, Telekgerendáson Pribojszky Mihály, Nagymegyeren Várkonyi
Lajos, Mezőmegyeren Kesiar János és a
sopronyi tanyákon Hrabovszky Pál. Új
ideiglenes kézimunka tanítónői állást is
szervezett az egyház, azt Paulik Erzsébet
oki. tanítónő nyerte el.
Említésre méltó esemény, hogy a folyó
tanévben a békéscsabai evang. egyháznál
hat állásnélküli kartárs jutott kenyérkeresethez, azonkívül 1—2 állásnélküli
tanító, mint óraadó úgyszólván állandóan
keresethez jut. Örvendetes esemény az
is, hogy egyházunk a helybeli születésű
evang. kartársainkat eddig mind álláshoz
juttatta.

Ne csak járassuk, olvassuk is lapunkat!
Aki lapunkat nem kapta meg, kérje azt a kiadótól-
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KÁNTORI ROVAT
Rovatvezető : Ham ar Gyula ny. soproni ev. tanítóképző-intézeti igazgató.

Zenei kapcsolatok a népdal és az evangélikus korái között.
Irta : Gárdonyi Zoltán dr.

(Folytatás.)

A „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“ (Mennyből jövök
most hozzátok) kezdetű karácsonyi ének szerzésében Luther egy
világi népdal: „Aus fremden Landen komm’ ich her“ első strófájá
ból indult ki. Minthogy az eredeti, világi melódia még azután is
hallható volt tánchelyeken, korcsmákban: ezért Walther az 1551. évi
énekeskönyvében felcserélte azzal a dallammal, amelyik a ma is
használatosnak az őse. Ez utóbbi viszont már az 1539. évi lipcsei
énekeskönyvben megtalálható, mint egyházi ének, tehát a mai dal
lam nem világi eredetű. Ezzel szemben több, XVI. századbeli világi
dallam annyira sajátjává vált az evangélikus egyházi zenének, hogy
„megtérítésüket“ sikerültnek kell elismernünk. Néhány példát említek.
A németalföldi származású Isaac Henrik a reformációt közvetlenül
megelőző időben a német vokális zene legnagyobb mestere volt;
számos német népi dallamot adott közre művészi többszólamú fel
dolgozásban, sőt maga is komponált népi hangú melódiákat; ilyen
vott az a dal is, melynek a szövege a következő :
„Innsbruck, ich muss dich lassen,
ich iahr dahin mein Strassen
in fremde land dahin.
•
Mein freud ist mir genommen,
die ich nit weiss bekummen,
wo ich im elend bin.“ (Szöv. az eredeti írásmód szerint.)

Isaac dala, melyet talán működése egyik helyéről : Innsbruck
ból való távozásakor írt, egy évszázaddal később már az „0 Welt,
ich muss dich lassen ..." temetési szöveggel szerepel egy evangé
likus énekeskönyvben. Nálunk jelenleg a „Most nyugosznak az erdők“
eredeti dallama gyanánt ismeretes ez a melódia. Kedveltségét iga
zolja, hogy számos egyházi énekköltőt indított hozzáillő szövegek
megírására (Fleming P., Gerhardt P.). Hasonló sorsa lett annak a
világi dalnak is, amelyet Hassler Hans Leo német zeneszerző 1601ben a „Lustgarten newer deutscher Gesäng . . . “ első részében bocsá
tott közre a következő kezdetű szöveggel :
„Mein Gmüt ist mir verwirret
von einer Jungfrau zart“ stb.

E népies hangú szerelmi dal melódiája 1613-ban már evangé
likus temetési ének és szövege: „Herzlich tut nich v erla n g en ...“
(Szívem szerint kívánom utolsó órám at. . .). Ugyané dallamhoz írta
Gerhardt Pál az „0 Haupt voll Blut und Wunden . . .“ (Ó fő vérző
sebekkel . . .) kezdetű énekét. Harmadik példa gyanánt a „Von Gott
will ich nicht lassen . . . “ (Istentől el nem állok .. .) dallamára hivat
kozom ; e melódiára még egy 1609. évi énekeskönyv olyanformán
utal, hogy az akkoriban ismert világi dal szövegének kezdősorát
idézi („Einmal ging ich spazieren . . . “).
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Noha az evangélikus koráldallamok közül nem is egy teljes
egészében német népi dallamon alapszik: mégis Schweitzernek a
melódiák „megtérítéséről“ vallott nézetét módosítanunk kell. A refor
máció ugyanis nem üldözte a világi zenét és nem is akarta azt fel
tétlenül csakis a vallás szolgálatában megtűrni. Mint ahogyan a
reformáció az istentisztelet nyelve gyanánt a nemzeti nyelvet juttatta
érvényre, ugyanúgy — bár kisebb mértékben — az egyházi ének
terén is helyet adott a nemzeti elemnek. Már pusztán az anyanyel
ven való éneklés is magával hozta a népdalszerű melódikának, rit
mikának, záradék-rendnek és formai tagolásnak a bevonulását az
egyházi zenébe.
A további fejlődés során a német világi zenében lassanként
háttérbe kezdett szorulni a népies hang és inkább a művészi szép
ségre törekvő ária lépett előtérbe. Ennek a stílusnak is vannak kap
csolatai az evangélikus korállal. Példa gyanánt Krieger Ádám egyik
német áriáját említhetem, mely eredetileg szerelmi dal volt. Szövege
ugyanúgy kezdődik, mint a később belőle keletkezett koráié : „Nun
sich der Tag geendet h a t . . . “ („A nap immár e l e n y é s z e t t ; mint
korái először az 1698. évi darmstadti énekeskönyvben szerepel).
Számos korái gyökerezik ilyen világi áriákban. Ezeknek a gazda
gabb, művészibb, de nem egyszer mesterkéltnek is mondható meló
diái csak úgy válhattak a gyülekezetek zeneileg kevéssé iskolázott
tömegei számára énekelhetőkké, hogy leegyszerűsödtek. Sajnos, ez
a leegyszerűsödési folyamat nem állott meg az ilyen tisztára mű
zenei eredetű dallamoknál, hanem átterjedt a régebbi, népi eredetű
dallamokra is. így történt, hogy 1700 körül már jóformán minden
korái, akár népzenei, akár műzenei eredetű volt is, a leegyszerű
södés folytán egyöntetűvé vált. A leegyszerűsítés főként a ritmust
érintette. A változatos és mozgalmas dalszer.ű ritmus helyét a túl
nyomóan egyenlő hangjegyértékekből álló, úgynevezett kiegyenlített
ritmus foglalta el és létrejött az izoritmikus korái. Ez az átalakulás
részben a racionálizmus szellemi áramlatával hozható kapcsolatba,
minthogy a kiegyenlítés folytán az énekek ritmusa észszerűbbé és
látszólag logikusabbá lett. Az észszerűség elve azonban csak ideigóráig diadalmaskodhatik az esztétikai elvek felett; az pedig csak
világos, hogy művészi alkotásokban — amilyen a korái is — első
sorban az esztétikai elvek az irányadók.
Az izoritmikus korái csaknem két századévnyi uralma alól az
új német korálmozgalom megkísérelte felszabadítani az evangélikus
egyházi zenét. A korálmozgalom egyik gyökere az úgynevezett
„Jugendmusikbewegung“ (ifjúsági zenei mozgalom) volt. Ez utóbbi
a német ifjúság zenei érdeklődésének a homlokterébe a reformáció
századának a német nép dalát állította. Ez a népdal oly közeli
rokonságban van az evangélikus korállal, amilyen közel egyházi
és világi zene a történelem folyamán máskor sohasem állottak. Ez
a mozgalom vetette felszínre a népi dallamokból kisarjadt korálok
eredeti alakjának a felelevenítését. A „Jugendmusikbewegung“ és a
korálmozgalom egyaránt a reformáció századába nyúlt vissza meg
újító erőkért. Valóban joggal: hiszen a XVI. század erőteljes kor
szaka volt a német népdalnak és az evangélikus koráinak egyaránt.
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Nem hagyhatom említés nélkül azt a kérdést, hogy vájjon a
magyar népdal és az evangélikus koráldallamok között van-e ki
mutatható kapcsolat? Végleges választ erre a kérdésre csak akkor
tudnánk adni, ha ismernők mindazokat a dallamokat, amelyekre
régi magyar énekeskönyveinkben utalás történik. Erdélyi Pálnak
„Énekeskönyveink a XVI. és XVII. században“ című munkájából
(Budapest: 1899) idézem a következőket (19. old.): „Az énekszerző
ad nofam-jaiban megőrzötte elveszett népies költészetünk egy-egy
darabjának kezdő sorát s a nép az ismert dallam után a népének
melódiájára zengte az egyházi éneket. Egy-egy ájtatos ének meg
tetszett, azt közönségessé tette, magáénak vallotta, viszont a dallam
ban szükséget látó énekíró a nép énekeiből kért kölcsön, ad nótám,
molódiát“ (ad nótám : ismert dallamra).
Noha a régi magyar koráldallamokra vonatkozóan számos
kérdés vár még megoldásra, mégis annyi kétségtelen, hogy a népi
melódiák és az egyházi dallamok a XVI.—XVII. századok folyamán
egymásra kölcsönös hatással voltak. E kérdés megvilágításához még
a mai népdalgyűjtés eredményei is szolgáltathatnak adatokat. Példa
ként megemlítem a „Kegyes Jézus, én imádságomra . . .“ korái dal
lamát, melynek .népi változatát Kerénvi György jegyezte fel Somogy
vármegyében „Ó, fájdalmas, szomorú szűz Anya . . kezdetű vallásos
(katolikus) szöveggel. („Madárka“ c. gyűjt., 7. sz.) Az úgynevezett
kuruckorbeli dallamok népi eredete szintoly kétséges, mint e dalla
moknak valóban kuruckori származása. A kérdés kiváló ismerője :
Szabolcsi Bence dr. a Rákóczi imádsága gyanánt ismeretes „Győz
hetetlen én k ó szá lo m ...“ dallamát kifejezetten nem hitelesnek, sőt
XIX. századi eredetűnek tartja; más két kuruckorbelinek tartott
énekünkről: a „Gondviselő édes At y á m. . . “ és a „Mintha szárnyon
s z á lln a ...“ dallamáról pedig egyáltalán nem tesz említést ott, ahol
a hiteles kuruc dallamokat egyenkint felsorolja („Zenei Lexikon“,
Pótlás, 30. oldal). A magyar gáiyarabok éneke gyanánt ismert „Térj
magadhoz, drága Si on. . . “ dallamáról pedig nemrég olvashattuk e
lap hasábjain (338—340. oldal), hogy Luttenberger Ágost szerzeménye
a XIX. század végéről.
A legutóbbi századforduló táján magyar földön is mutatkoztak
bizonyos megújulási törekvések, melyek az evangélikus koráit rész
ben a népdalból merített erők segítségével kísérelték meg új lendü
letbe hozni. Itt elsősorban Kapi Gyula és Kirchner Elek dallamaira
gondolok. Az ő ezirányú munkásságuk azonban még arra az időre
esett, amikor a magyar népdal mély, ősi rétegeiben rejlő erők még
jórészt feltáratlanok voltak. Magyar koráljaik közül azok, melyek
nem támaszkodnak régi magyar dallam okra: inkább csak a XIX.
századbeli népies műdalok magyarosságait tükröztetik.
Mit kívánnak tőlünk a jövőt.illetően az evangélikus korái nép
zenei kapcsolatai ? Koráléneklésiíj$k!!'j®vőjét az elmondottak alapján
új perspektívában kell látnunk. (Ä ritrhikus éneklés meghonosítása
magyar nyelvű gyülekezetünkben* nem ütköznék leküzdhetetlen
nehézségekbe, ha a ritmikus éneklést nem a német népi ritmikájú
dallamokkal kezdenénk. A német népi ritmika a magyar fül számára
egyáltalán nem könnyű és nem népies, ennélfogva az ilyesfajta
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kísérletek kezdetben valószínűleg ellenkezést váltanának ki. Cél
szerűbb volna a ritmikus éneklést előbb a magyar dallamoknál követ
kezetesen keresztülvinni, (Krisztus urunknak áldott születésén
„Minden e földön csak elmúlandó . . .“) Úgy tudom, hogy az Alföldön,
Békés vármegyében számos népi (bár inkább talán tói) ritmikájú
egyházi dallam él a nép ajkán. Addig is, amíg a ritmikus éneklést
nálunk is sikerül majd meghonosítani, felvehetők volnának egyházi
használatra e dallamok ; minthogy azonban a jelenlegi kiegyenlített
korálok ritmusától elütnek: egyelőre csak korálkönyvi függelék
gyanánt, mint vallásos népénekek. Ha a korál-fogalom ismét a régi
lesz (ritmikus): a különbség el fog tűnni és akkor az evangélikus
korái ismét olyan lesz, mint volt Luther idejében : a népi zene elemeit
is magábanfoglaló. Különösen fontos, hogy a magyarországi evangé
likus tanítóság lássa be az imént megjelölt fejlődési irány szükséges
ségét, mert az ő feladata lesz az elkerülhetetlen reformokat az élet
ben megvalósítani. Az egyik reform nem más, minthogy a német
eredetű koréldallamokat a német népies ritmusú formában énekeljük.
Noha a német korálmozgalom szolgai utánzása magyar földön
teljesen indokolatlan lenne, hiszen egészen más előfeltételekkel
kellene számot vetni: mégis célszerűségi okokból fontos volna, hogy
a német és magyar evangélikusság közös dallamkincsét a jövőben
egyféleképen, egységesen énekeljük. E gyakorlati érv mellett azt a
tényt is figyelemre kell méltatni, hogy a kérdéses dallamoknak a
ritmikus alakja az eredeti.
Az evangélikus korái népzenei kapcsolatai tőlünk, magyaroktól
még további tennivalók végrehajtását is követelik. Fel kell kutatni a
régi magyar evangélikus énekek eredeti, ritmikus alakját. Ebben a
munkában a mai népdalkutatás eredményei is segítségül fognak
szolgálni és ki fogják egészíteni a régi írott vagy nyomtatott feljegy
zések ebbeli hiányosságait. E dallamok rekonstruálását a tanítóság
lényegesen előmozdíthatja egyrészt azzal, hogy ki-ki a tudomására
jutó régi énekgyűjteményeket számontartja, másrészt pedig azzal,
hogy ezeknek az egyházi dallamoknak az esetleg a nép ajkán fel
lelhető népi eredetijeit vagy változatait feljegyzi. Ez utóbbi munkával
nem csupán az egyházi ének ügyét mozdítanók elő, hanem a népi
dallamokban rejlő nemzeti kultúrkincset is segítenénk az enyészettől
és a feledéstől megmenteni.

Helyesbítés. Az Evangélikus Népiskola 1936 okt.—nov.—dec.
havi mellékletének 9. lapján alul az utolsóelőtti 5. ütemben a 2.
szólam esz hangjegye f-re helyesbítendő.

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.

Minden ev. tanító figyelmébe.
Szolgálatot kívánok tenni evangélikus tanítótestvéreimnek azzal, hogy fel
hívom érdeklődésüket a vasi közép egyházmegye újonnan kiadott tananyagára. Az
egyházmegye már régi időktől fogva nyomtatásban közli az evangélikus iskolában
tanítandó tananyagot. Ez a régebbi munkálat most átdolgozva újból megjelent
nyomtatásban. Tulajdonképpen helyettesíti az evangélikus tantervet. Áz evangélikus
egységeket beleolvasztotta az anyagba, felvette a tanítandó 60 ének tervezetét is,
közli a német kisebbségi iskolák új tananyagát, valamint röviden a továbbképzőiskolái új tananyagot a vallástani anyag beiktatásával. Minden evangélikus iskola
részére jó tájékoztatást nyújt az anyag kiválasztására s az evangélikus szellem biz
tosítására. Míg a készlet tart. a másfél ív nagyságú füzetet példányonként bélye
gekben is beküldhető 30 fillér ellenében a szerkesztő megküldi.

V értesi: Vallástan
1—IV. ev. elemi oszt. részére okt. elejére IV-ik kiadásban jelenik meg (112 oldal,
képekkel). Az előírt imák, énekek, erkölcsi versek, bibliai történetek és a hivatalos
szövegű káté egyben. Fűzve T60 P, kötve 2 P. Nagyobb rendelésnél 10—20% en
gedmény és részletekben is törleszthető. Szórványok részére is nagyon alkalmas.
Ugyanez, ha már most elegendő előfizető jelentkezik, Stráner Vilmos fordításával
németül is megjelenik. 50—60 részére van még raktáron. Megrendelhető : Vértesi Z.,
Magyarbóly.

Valláspedagogiai vezérkönyv.
Tolnay—Elefánty : Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket című vezérkönyve
két kötetben foglalkozik a népiskola bibliai anyagával s a mai munkaiskola igényei
szerint teljes mintaleckékben és részletes vázlatokban feldolgozza az 1—11., valamint
a 111—IV. népiskolai osztályok részére tantervileg előírt összes bibliai történeteket.
Minden iskolának érdeke, hogy ezeket a könyveket a tanítói könyvtár részére besze
rezze. Az első kötet óra 4 P 50 fillér, a második köteté 5 P 50 fillér. A két kötet együtt
10 pengő. Megrendelhető Tolnay Pál ny. igazgató-ianítónál, Révfülöp, Zala megye.

Szerkesztői üzenetek.
Gráf S., Sopron. Az előadást és a beszámolót köszönettel véve közlöm. Most
van nyomdában a IV. osztály olvasó- és tankönyve. Az V—VI. és III. osztályé
ezután kerül sorra Mielőbbi teljes jobbulást és munkaerőt kívánok.
Halmai Ö. Lapzárta után érkezett. A számtani cikk a novemberi számban
jön. Az ismertetés kétoldalra lévén írva, csak akkor, ha időm kerül legépelésére.
Szakály Dezső, Alsóság. Megkaptam. Közlök belőlük. A másikra is gondol
tam a tankönyvszerkesztésnél, de akadálya van. Révfülöpön személyesen bővebbet.

A kiadó üzenetei.
Győrszemere. Sz. L. Az előfizetés 1936. év végéig rendben.
Sárszentlőrinc. Vitéz Nagy István. Az előfizetés 1936-ra szept. 11-én beér
kezett. Köszönöm a felvilágositó sorokat.
Gyón. H. L. Még ebben az évben küldöm, hogy teljes legyen az évfolyam.
Azután beszüntetem. Viszont kérem én meg azt, amiért már a múlt évben is írtam.
Keszőhidegkút. Szeptember 24-én csekken feladott összeggel az előfizetés
1936. év végéig rendeztetett.

Meghívó
A Bányakerületi Ág. Hitv. Evangélikus Tanítóegyesület 1936.
évi október hó 8-án, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel Cegléden,
az evang. elemi iskola dísztermében tartja évi rendes

közgyűlését,
melyre nagybecsű személyét mély tisztelettel meghívom.
Kiskőrös, 1936. szeptember hó.
M endeU nyt

János

elnök.

N a p iren d :
Október 7-én, szerdán este 6 órakor az igazgató-választmány
ülése az evang. elemi iskolában, melyre a választmányi tagok teljes
számban való megjelenését kérjük. Utána vacsora.
Október 8-án, csütörtökön reggel 8 órakor istentisztelet és Úr
vacsora. Az istentiszteletet Wolff Lajos ev. lelkész úr végzi. 9 órakor
a Kossuth- és a Hősökszobra megkoszorúzása. A Kossúth-szobornál
vitéz Szügyi Károly rákoskeresztúri igazgató, országos főtitkárunk,
a Hősök szobránál Varga János kiskőrösi tanító, egyesületünk fő
jegyzője beszél.
10 órától délután 1 óráig közgyűlés. 1 órától 2 óráig a Kossuthmúzeum megtekintése.
2 órakor közös ebéd. A kartársakat ebéddel az egyház hívei
vendégelik meg.
. Délután 4 órától Unghváry László borpincéjének megtekintése.
A k özgyű lés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó. 2. üdvözlések és válaszok. 3. Titkári jelen
tését felolvassa Darida Károly békéscsabai tanító. 4. Evangélikus
iskoláink és az iskolafelügyelet az új törvény alapján Gadányi János
Budapest, Deáktéri ev. igazgató-tanító előadása. 5. Feladataink az
állampolgári nevelés terén. Dr. Pozsonyi Károly rákoskeresztúri
tanító előadása. 6. A választmány javaslatainak tárgyalása. 7. A
számvizsgálóbizottság jelentése 1935. évi számadásokról. 8. Pénztári
jelentés. Előterjeszti Janovszky György pénztáros. 9. A jövő évi
költségvetés megállapítása. 10. Tisztújítás. 11. Indítványok- 12. A jövő
évi közgyűlés helyének megállapítása. A közgyűlés berekesztése.
T á jé k o z ta tó : A közebédre és az elszállásolásra szóló igénylése
ket kérjük legkésőbben október 5-ig, hétfőn délig Kiszely János ev.
igazgató-tanítónak Ceglédre jelenteni.

Bibliai történetek az I—Il-ik é s III-IV -ik osztály ■
számára a szerzőn él, K iszely János ceglédi evang. I
igazgató-tanítónál, jutányos áron rendelhetők m eg. |

I

Nyomatott Simon és Garab könyvnyomdájában, Cegléden.

