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a vallásosságnak
és az evangélikus öntudatnak
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Magyarhoni evangélikus egyházunk összes elemi iskoláira
nézve elrendelte az állami tanterv követését, annak a felfogásnak
hódolva, hogy ennek keretében is folyhat az evangélikus szellemű
nevelés és tanítás áldott munkája.
A vallásos érzésű, egyházát szerető tanító mindig szem előtt
tartja, hogy emelkedett gondolkodású, hazafias és emellett vallásos,
egyházukat híven szerető, érette tettekre, áldozatokra buzduló,
egyszersmind másvallású és másnyelvű embertársaik iránt is testvéries érzésű, jószívű emberek nevelése a szent faladata.
A tanítót a vallási tárgyak tanításában nem a rideg kötelességtudás, hanem a szeretet és lelkesedés hatja át. Vallásunk és
egyházunk iránt való lelkes szeretetét mintegy átsugároztatja tanítványai lelkébe. Ez a szellem vezeti az iskola egész életének irányításában is. A hazafias ünnepek mellett az egyházias jellegű
iskolai ünnepélyeket lelkesen és lelkesedést ébresztőleg tartja meg.
A z iskola termében a nemzeti nagyságok képe mellé odafüggeszti nagy evangélikus emberek, mindenekelőtt Luther arcképét,
díszes helyen tartja a szépen bekötött bibliát. A tanítást imádsággal, énekléssel kezdi és végzi. A tanítást pihentetőleg, üdítőleg
meg-megszakító énekekül felváltva világi és egyházi énekeket
választ ki. A hét első és utolsó órájáúl vallásórát tart, énekléssel,
imádsággal kapcsolatosan.
A z összes tárgyak tanításában szem előtt tartja, hogy evangélikus felekezeti iskola tanítója. Egyetemes egyházunk által engedélyezett iskolai könyveket használ.

A beszéd- és értelemgyakorlatoknál

a legtöbb alkalommal

hivatkozik a gyermek evangélikus voltára. Témákúl a templomba
járó, otthon imádkozó és éneklő gyermek és család életének jelenségeit is kiválasztja.
A családi élet tárgyalásánál a szülők iránt való szeretetről
szólva, felemeli a gyermek lelkét Istenhez, mindnyájunk Édesatyjához. Eleven képet ad arról, hogy a régi, jó szellemnek hódoló evangélikus családokban a biblia, az énekeskönyv és az
imádságos könyv nem csak a mestergerendán feküsznek, hanem
azokat buzgón forgatják és használják. Már a tanításnak ezen az
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alsó fokán is ad elő érdekes, lelkesítő és tanulságos történeteket
vallásos, egyházias érzésű, nagy evangélikus emberek és pedig
elsősorban Luther-lelkű magyar emberek életéből.
Ép ezért maga is szorgalmasan forgatja a Luther Naptárt,
mely evangélikus történeti és élő nagyságaink kincsesháza. A z
iskolai könyvtárba beszerzi, maga is olvassa, a nagyobb gyermekekkel is olvastatja vallásos és egyházias irodalmunk értékes termékeit. Beszerzi az iskolai könyvtár részére a tanítási nyelvnek
megfelelőleg a magyar mellett a német, illetőleg tót evangélikus
naptárakat, a Luther Társaság kiadványait, az építő, vallásos és
egyházias jellegű könyveket : Fabó András, Zsilinszky Mihály, Kapi
Béla, Payr Sándor, Kovács Sándor, Szeberényi Lajos és mások
egyháztörténeti monográfiáit és Szigethy Lajos Luther lelke című
munkáját, mely három kötetében száznál jóval több nagy lutheránus
magyar férfi és nő életrajzát adja hangulatos képekben. Felhívja
tanítványai figyelmét az egyházi folyóiratokra és lapokra. Ezekből
felolvas és felolvastat érdekes cikkeket. Jobbmódű tanítványait
ezek megszerzésére buzdítja. Igyekszik a gyülekezet és a jómódú
hívek áldozatkészségét úgy irányítani, hogy ennek gyümölcseként
jó lutheránus „építő" könyveket oszthasson ki jutalomkönyvekűl.
Egyházunk országra szóló nagyjai: a Kis Jánosok, Székácsok,
Bél Mátyások mellett felhívja a figyelmet a kisebb, hogy úgy
mondjuk, helyi kiválóságokra is, akikben minden evangélikus vidék bővelkedik. Egy-egy jóravaló iparosra, földművesre, aki élete
példájával, szorgalma megtakarított eredményéből hozott áldozataival, alapítványaival volt egyházunk jóltevője és jó evangélikus
lelkületével a maga kisebb körének igazi apostola.
A z evangélikus egyéniségek mellett az evangélikus Sionok,
például Eperjes, Sopron, Szarvas, Nyíregyháza életét is bemutatja
vonzó képben és a virágzó egyházi és iskolai intézmények lelkes
ismertetésével evangélikus öntudatra, büszkeségre nevel,
A történelem
oktatása közben a vallásos és egyházias lélek
irányítja. Feltűnteti, mi módon vezeti Isten szenvedések, megpróbáltatások útján a nemzeteket, így a miénket is a tökéletesedés
felé. A történelem lelkes tanításával jó magyarokká, de egyúttal
jó evangélikusokká igyekszik nevelni tanítványait.
Feltűnteti, hogy mi evangélikusok, illetőleg protestánsok hű
fiai voltunk mindig a hazának. Sőt éppen a mi nagyjaink: Illésházy István, Bocskay István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, Kossuth Lajos, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor és társaik voltak
fegyverrel, tollal, szóval, önfeláldozó életmunkájukkal a nemzeti
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ügy leghatalmasabb védői és szószólói. Az eperjesi vértanuk,
Radvánszky György és társai például nemzeti és vallásszabadságunkért egyaránt szenvedtek.
Feltűnteti azt is, hogy egyházunk és a haza szabadsága
mennyire együtt virul, vagy együtt sorvad el. A vallási türelmetlenséget idegenből hozták be. Leghírhedtebb vallási elnyomóink,
1. Lipót korának gonosz szellemei : Lobkovic, Kolonícs, Karafa és
társaik idegenek. A politikai szabadság felvirradása egyházunk
elnyomatásának is véget vetett A Thököly—Rákóczy-kor országgyűlései elrendelték az elrabolt templomok és iskolák visszaadását.
A nemzeti élet gyönyörű, diadalmas tavaszán, 1848-ban, jó részben evangélikus államférfiúnak, Kossuth Lajosnak érdeméből az
1848. évi XX. törvénycikkben kimondták a vallásfelekezetek szabadságát és tökéletes egyenjogúságát. A vallásügyi Pátens bukását
követte az alkotmányellenes uralom bukása is.
De amikor lelkes evangélikusokat nevel, óvakodik attól, hogy
vallási gyűlölséget, elfogult türelmetlenséget szítson. Nemzeti nagyjaink iránt, akármilyen vallásúak is azok, lelkesedést ébreszt. Ha
katholikus üldözőinket megbélyegzi, katholikus jó barátaink : a költő
Zrínyi Miklós, Széchenyi Ferenc, Széchenyi István, Deák Ferenc,
Baldácsy Antal és a Harruckernek, Bolzák, Festetichek iránt
hálás szeretetre buzdít.
Az alkotmánytan
ismertetésénél a magyar evangélikus alkotmányos életet lelkes szeretettel ismerteti és elmondja, hogy a
mi szabad egyházunk a maga fiait az alkotmányos életre neveli.
Mi nemcsak mint magyarok, de mint evangélikusok is, tehát kétszeresen is lelkes hívei vagyunk az alkotmányosság és szabadság
dicső elvének.
A földrajz
tanításában különös szeretettel rajzolja a protestáns Észak és Nyugat müveit nemzeteinek: a svéd, finn, német,
angol, holland, északamerikai népeknek és országoknak virágzó
szellemi és anyagi kultúráját. És elmondja,' hogy mi ezekkel
bizonyos tekintetben egy nagy szellemi közösség részesei, egy
nagy család tagjai vagyunk.
A hazai földrajz oktatásában az általános nemzeti jelentőségű
adatok és jelenségek mellett a nagy protestáns és különösen az
evangélikus szellemi középpontok (Debrecen, Sopron, Békéscsaba,
Nyíregyháza stb.) protestáns intézményeit szerető gondossággal,
részletesebben ismerteti. Különösen a diasporában ilyen hatalmas
evangélikus Sionok képével megteremti az evangélikus büszkeséget és a szolidaritás érzéséből fakadó erős meggvőződést.
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Az irodalmi
oktatásban, így a versek kiválogatásánál nem
vezeti vallásos elfogultság. Nagy katholikus íróink (Vörösmarty
stb.) iránt is lelkes szeretetre buzdít. De nagy protestáns, elsősorban evangélikus íróinkról : Petőfiről, Berzsenyiről, Bajzáról,
Aranyról, Jókairól, Mikszáthról szólván, különös gonddal kiemeli,
hogy ezeket a mi egyházunk adta, a mi iskoláink nevelték a
hazának. Igyekszik megláttatni és megéreztetni, hogy ők nemcsak
lelkes magyar emberek, hanem egyházunk buzgó fiai is voltak.
Es megérteti, megérezteti tanítványaival azt is, hogy a protestáns,
a lutheri lélek milyen drága kincsünk mindnyájunknak, akik
büszkén magyaroknak valljuk magunkat.
Az írás, másoltatás
is alkalmat ad a tanítónak arra, hogy
az egyházias nevelés szent ügyét szolgálja. Gyakran evangélikus
nagy emberek nevét, szép mondásait másoltatja, iratja le a gyermekekkel.
A számtani
oktatás körében egyházi példák, (templomépítés költségvetése, gyülekezet évi budgetje, nagy evangélikus
emberek életkorának kiszámítása, hazai egyházunk, egyházkerületeink, egyházmegyéink, gyülekezeteink népesedési statisztikája
stb.) mind eszközei a vallásos és egyházias nevelésnek.

A természetrajzi

és természettani

oktatásban a külső

jelenségek mögött utal a tanító az elrejtve működő hatalomra, a
mindent bölcsen és jóságosan intéző Istenre. így az úgynevezett
reális tárgyak tanítása is eszköze lesz a vallásos nevelésnek,
A gazdaságtani
oktatásban utal Tessedik Sámuelnek, az
egykori nagy szarvasi evangélikus lelkésznek nemzetet gazdagító
működésére. Megmagyarázza, hogy evangélikus népünk, mint
általában a műveltségben, úgy a gazdasági kulturában is mennyire
előljár hazánkban.

A művészi tárgyak : a rajz,

ének, zene tanításával és

gyakorlásával nemcsak a Szép megismerése és megkedvelésére
vezeti tanítványait, hanem felemeli őket az örökszép kútfejéhez :
Istenhez.
Az igazgató
tapintatosan, buzdítással, ha kell intéssel, de
mindenekfölött példaadásával arra igyekszik, hogy az egész tanítótestület egy célra törekvő, összhangzatos munkásságát a hazafiság
mellett a vallásosság és egyháziasság szelleme hassa át. Az iskolai
élet irányítására illetékes, mindenféle fokozatú egyházi tényezők
és hatóságok a fentebbiekben jelzett magasztos cél megvalósításában szintén munkatársai, illetőleg vezérei a tanítónak.
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A tanító pedig nemcsak szóval, bölcs tanítói és nevelői
munkájával, hanem mindenekfölött példaadásával, vallásosságtól
és egyházszerete'től áthatott lelkületének, életének sugalmazó,
lelkesítő erejével igyekszik arra, hogy Krisztusnak, a világ legnagyobb pedagógusának nyomdokain járva, tanítványait Istenhez
és a tiszta evangélium egyháza iránt öntudatos lelkesedésre
vezérelje.
A z 1928. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 71. pontja alapján követendő
útmutatásul közzététetik.
Budapest, 1929. június havában.

Báró Radvánszky
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s. k.

egyetemes egyházi és iskolai felügyelő.
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