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Utószó 
 
Ez az egész programm átdolgozása és a mi ifjúságunkhoz 


való alkalmazása annak, amit az Ifjúsági Keresztyén Egye- 
sületek már több helyen bevezettek és használnak. Az eredeti 
nevek (pioneer-bájtárs) azért nem tartattak meg, hogy félre- 
értésre ne vezessenek, hogy a programm nem egyesületi jel- 
lege kidomboríttassék. Az átdolgozás azokat az elveket tar- 
totta szem előtt, hogy az a terv, mely az eredetiben kiemelke- 
dik, hogyan vihető keresztül a mi viszonyaink között, mert 
a cél a mi ifjúságunknál is csak az lehet, ami másutt: hogy 
az ifjúságot komoly, keresztyén alapon álló nevelésben része- 
sítsük. 


Amennyiben azonban a programm ezt bizonyos úton 
akarja elérni és erre egy határozott módot és életrendet mu- 
tat, tényleg eltér minden más munkától és módszerében és 
irányában határozott. Ebből a szempontból kezelhető olyan 
helyeken, ahol nagyobb arányokat ér el, akár az egyházköz- 
ség, akár az iskola, vagy egy már meglevő egyesület kereté- 
ben külön mozgalom gyanánt és felruházható mindazokkal a 
külsőségekkel, melyek egy ilyen mozgalmat jeleznek. Ameny- 
nyiben ilyen helyeken jelvényekre volna szükség, ezeket ön- 
állóan lehet megválasztani, a programm szelleméhez és alap- 
gondolatához két jelvényminta illik legjobban: vagy a svájci 
kereszt, egy minden ágán egyforma kereszt alak, vagy a Krisz- 
tus görög nevének kezdőbetűi: X. és P. valaminő formában 
összefoglalva. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek ezen 
programmját követők rendesen a svájci keresztet használják, 
míg ugyanezen programm leányok számára feldolgozott ol- 
dala egy kék színü, közepén fehér sávval áthúzott egyenlő 
száru háromszöget. A kereszt a programm négy sarkát je- 
lenti, míg a háromszögnél a háromszög sarkai a testi, értelmi 
és lelki élet ápolásának, a középen áthúzott sáv pedig a szol- 
gálat gondolatának mindhármon átmenő motivumát jelentik. 


Ez elmondottakhoz képest a programmot jelző iránynak 
nincs is speciális neve alkalmazva. Ugyanezen programmal 
Amerikában a YMCA (Ifjúsági Keresztyén Egyesületek) fiú 
és leányclubjai, Svájcban a B. K. (Bibel Kränzchen Biblia- 
körök) csoportjai, másutt mások dolgoznak. A programm szel- 
leméből következőleg, mivel a programm a Biblia alapjára 
akarja helyezni az ifjúság életét, a ,,Bibliakör“ már eddig is 
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használatos neve alkalmasnak látszik, hogy egyes csoportok 
nevéül szolgáljon, viszont, akik e programmot elfogadták és 
szerinte akarnak élni, nevezhetők „Krisztus Barátai“ vagy 
„Krisztus Vitézei“-nek, mint akik csakugyan a Krisztus ural- 
máért küzdenek és élnek. De ez a név és bármi más név mind 
csak akkor ér valamit, ha csakugyan kifejezi azt a szellemet, 
amiben a csoport vagy csoportok munkálkodnak. Óvakod- 
nunk kell tőle, hogy a fiúk előtt a név legyen a fontos és 
minden külsőséggel szemben ki kell előttük emelni a munka 
belső jelentését és értékét. Ha ez a programm is egyike lesz 
azoknak a régi, intézményekben és szervezetekben elvénhe- 
dett és megerőtlenedett egyesületeknek, melyek az igazi mun- 
kát valósággal megakadályozták, akkor legjobb, ha nem is 
kezdünk hozzá a munkához. Legfőbb igyekezetünknek arra 
kell irányulnia, hogy ez a munka igazán a Krisztus életerőivel 
töltse meg a fiúk lelkét és életét, s hogy általa egy olyan nem- 
zedék neveltessék fel, mely hitében, munkájában, másokkal 
való érintkezésében, testi erőiben alkalmas legyen azokra a 
feladatokra, melyet itt Isten a mi nemzetünk és egyházunk 
számára előírt, s ezen a földön igazán a keresztyén kultúra, 
a népek közötti testvéri és Isten országáért való együttmun- 
kálkodás zászlóvivője legyen. A mi népünknek, egyházaink- 
nak, kultúránknak, az országnak és az egész emberiségnek 
ma egyetlen reménysége egy ilyen ifjúság, és meg vagyunk 
győződve róla, hogy egy ilyen ifjúság, mely nem riad meg 
semmi nehézségtől és eszményeit a legmagasabb ponton kere- 
si, elő tudja készíteni az igazi emberi élet útján az igazi egy- 
házi, nemzeti és társadalmi élet lehetőségeit. De ezt semmi 
más, mint Krisztus ereje által! 
 


„Föl Krisztus vitézi, 
Háborura föl! 
Jézusunk keresztjét 
Hordozván elől. 
Ki csatánk vezérli, 
Krisztus a Király. 
Im elől a harcban 
Szent jelvénye jár. 


 


Sátán serege megfut 
Jézusunk elől. 
Föl Krisztus vitézi 
Háborura föl! 
Zugó himnuszunkra 
A pokol remeg, 
Föl testvéreink hát 
Énekeljetek! 


 
Boldog táborunkba 
Hívek jőjjetek. 
Zengjetek mivélünk 
Hálaéneket! 
Zengje ember, angyal. 
Míg csak zengheti: 
Krisztus a Királyunk 
Hódolat Neki! 
Föl Krisztus vitézi, 
Háborura föl! 
Jézusunk keresztjét 
Hordozván elől!“ 
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Ezen programmhoz a következő könyvek ajánlhatók, melyeket a 


vezetőnek tanulmányoznia szükséges: 
 
1. Az igazi élet utján. A magyar ker. fiú életprogrammja. I. és II. 


Minerva Részvénytársaság kiadása, Kolozsvár 1927. 
2. Sztrilich-Mócsy: Tábori munkák. Voggenreiter Verlag, Berlin 1923. 
3. Mócsy: Cserkészsegítségnyújtás u. o. 
4. „ÉLŐ KÖNYVEK“. Az IFJU ERDÉLY kiadása. 1. Fosdick: A má- 


sodik mértföld. 2. Csíky I.; Jer és lásd meg. Bibliaköri vezető. 3. Kutter: 
Pál apostol. 4. Szemelvények Augusztinus Vallomásaiból. 5. Zengjen hála- 
ének. Énekeskönyv. 6. Williams György élete, 


5. IFJÚ ERDÉLY ifjúsági lap. Megjelenik Kolozsvárt. Ref. Theologián. 
 
Ezenkívül ajánlatos, hogy a munkára vonatkozó ezután megjelenő 


könyveket és cikkeket megszerezze és tanulmányozza. 
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HARMADIK RÉSZ 
 
 
 


A munka 
 
 


1. Hogyan kezdek munkához? 
 


Az első lépés a programm megvalósítására a fiúk meg- 
nyerése. Ez egyuttal a legnehezebb lépés is, sok esetben 
hosszu munkálkodás eredménye. Természetes, hogy mivel a 
programm nem játék, a csoport összeállításában olyan fiúkra 
van szükség, akik komolyan hajlandók a munkában részt- 
venni. Sohase kezdjünk munkához olyanokkal; akikről tud- 
juk, hogy csak kiváncsiságból, vagy épen kényszerre csat- 
lakoztak hozzánk; bár megtörténhetik, hogy ha a csoportban 
egy-kettő ilyen akad, egy idő mulva komolyan is részt vesznek 
a csoport munkájában. A legelső dolog a csoport megalakí- 
tása. A programm módszere a személyes munka, tehát nem 
azon törekedünk, hogy minél többen legyenek a csoportban, 
hanem, hogy olyanok legyenek, akik igazán érdeklődnek a 
munka iránt és akiket ez az érdeklődés hozott hozzánk. Egy 
adott esetben összehivhatjuk a község ifjúságát, vagy a fiúk 
közül egy kört, s ekkor beszélnünk kell nekik a programm- 
ról és arról, amit a programm akar. Lehet, hogy az a kör, 
melyet összehívunk, érzéketlen marad a kérdés iránt, de en- 
nek nem szabad visszariasztania bennünket, mert lehet köz- 
tük egynehány, akiket sikerülni fog megnyerni. Nagyobb he- 
lyeken, városokban, arra kell törekednünk, hogy minden fiú- 
nak legyen alkalma meghallani a hívást. Ebben a beszélge- 
tésben különösen két dolgot hangsulyozunk. Először azt, 
hogy mi olyan fiúkat hívunk, akik érzik, hogy reájuk fele- 
lősség vár és vágyakoznak egy komolyabb élet után, másod- 
szor azt, hogy mindenki nem idejének és lelkesedésének egy 
részét, hanem teljes érdeklődését kell, hogy adja, áldozatot 
kell, hogy hozzon azért a munkáért, mely reá az igazi ifjúság 
kialakításában vár. Óvakodjunk tőle, hogy a fiúkat csalo- 
gassuk, vagy előttük egy kellemes szórakozás előnyeit rajzol- 
juk, igyekezzünk felébreszteni bennük a vágyakozást azon ér- 
tékek iránt, melyeket a programm szolgál. Ezt a beszélgetést 
bevezetjük avval, hogy beszélünk nekik egy olyan feltételéről 
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a programmnak, mely iránt legjobban érdeklődnek. Az ilyen 
bevezetés tárgya lehet: az igazi barátság, az egyházukban való 
munkára felhívás, mit kivánnak a mai idők az ifjúságtól, 
vagy személyes problémák, mint: küzdelem a bűn ellen, az 
igazi szabadság, az igazi műveltség stb. A megbeszélés után 
számbavesszük névszerint, kik azok, akik a munkában részt 
akarnak venni, felírjuk a neveket, s megállapítjuk a legkö- 
zelebbi összejövetel idejét, mikor a munkát megkezdjük. 


Nem kell megijednünk attól, ha felhivásunkra csak ke- 
vés fiú jelentkezik, de akik nem jelentkeznek, nem úgy kell 
őket kezelni, mintha ellenségei volnának a munkának, hanem, 
mit akik még nem tartoznak bele a csoportba. Ha három ko- 
moly fiú van a csoportunkban, akkor már a munka megkezd- 
hető. Megszerezhetjük a többieket személyes utánjárással, 
mert a munka mindig személyes és nem tömegmunka. Azokat, 
akik jelentkeztek, a legközelebbi összejövetelig is számon 
kell tartani, keresni velük a találkozást és ilyen alkalommal 
megerősítni őket abban, az igéretükben, hogy eljönnek. Ha 
úgy látjuk, hogy a fiúk között még nincs ideje a munka meg- 
kezdésének, mert nincs egy sem közöttük, aki vállalkoznék, 
igyekszünk keresni köztük olyanokat, akikkel kapcsolatba tu- 
dunk jutni és beszélgetésekkel készítjük az utat, igyekszünk 
az érdeklődést felkelteni bennük a gondolat iránt. Sokszor bi- 
zony évekig kell reménykedni és küzdeni a vezetőnek, míg 
kap egy lelket, aki hajlandó hozzá csatlakozni, de ez a hosszú 
idő sem telik hiába és a lelkekben érik és közeledik az idő- 
pont, mikor a várakozás valósággá lesz. 


Az első összejövetel nagyon fontos az egész munka ré- 
szére. Ennek nem szabad csalódást hoznia. A vezető szemé- 
lyiségét is ez próbálja ki leginkább. Az első összejövetel tár- 
gya a csoport összeállítása. A vezető barátságosan, de szigo- 
ruan lépjen fel, ne feledje, hogy amit ott megenged, nehe- 
zen lesz eltiltható azután, de viszont, ha akkor a fiúk közöm- 
bösnek vagy durvának látják menekülni fognak előle. Mind- 
egyikhez szóljon egypár barátságos szót, aztán kivánja meg, 
hogy rendben mindenki üljön le és csöndben üljön, míg a 
szükséges dolgokat feljegyzi és elmondja. Aki nem akar vál- 
lalkozni, még most kimehet és visszavonulhat. Nem sokat 
kell magyarázni nekik a programmról stb., hanem felírjuk 
neveiket, megállapítjuk az összejövetelek helyét és idejét, ki- 
jelöljük az esetleges megbízásokat és röviden megtartjuk az 
első bibliaórát, mely szóljon a munkáról, amit megkezdtünk 
és arról a lelki minőségről, melyre ehez szükség van. Meg- 
mondjuk, hogy mindenki hoz a jövő órára Bibliát, Énekes- 
könyvet, imádkozunk és elbocsátjuk őket. 


Az első hét munkájához még két fontos dolog tartozik. 
Az egyik az, hogy ezen és a következő néhány héten még na- 
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gyon szemmel kell tartani a fiúkat. A rossz befolyások, me- 
lyekből, ki akarjuk ragadni vagy amelyek alól maga is szaba- 
dulni akar a csoportba való belépés által, most próbálják 
meg még egyszer megnyerni maguknak és éreznie kell, hogy 
többet nem áll egyedül, hanem számíthat reánk és a csoport 
többi tagjaira támogatásul. Ezért nagyon szükséges, hogy 
minden módot felhasználjunk arra, hogy a fiúkkal megérez- 
tessük az összetartozás érzését. Ha úton, vagy uccán velük 
találkozunk, álljunk meg velük beszélgetni, kérdezzük meg, 
feltétlenül eljön-e a következő összejövetelre, tudakozódjunk, 
mit szólnak a munkához azok, akik legközelebbi környezeté- 
hez tartoznak, mint a barátai, hogy így megtudjuk, 
hogyha ellenkező irányzatokkal kell küzdenie és erő- 
síteni tudjuk. Bátorítsuk és erősítsük. Ezenkívül minden fiút 
látogassuk meg, aki a csoportunkba tartozik, e látogatás egy- 
részt a szülők és munkaadók előtt bizonyítja, hogy ez a do- 
log komoly, s ilyenkor alkalmunk van megvilágítani a szü- 
lők előtt is a munka célját és felhívni a figyelmüket arra, 
hogy a gyermekeik fejlődéséért nekik is áldozatot kell hoz- 
niok, hogy a fiúkat engedjék, sőt küldjék el az összejövete- 
lekre, egyben e látogatás alkalmával megismerhetjük a fiúk 
otthoni körülményeit is, ami nagyon fontos dolog. E látogatás 
tanuságairól, az ott tapasztaltakról jegyzetet csinálunk ma- 
gunknak otthon. 


A másik, ami szintén az első hét munkája, hogy a fiúkat 
akik a csoportunkban vannak, igyekezünk kiismerni. Erre va- 
ló a személyi tanulmányi táblázat. A fiúkat egyenként ma- 
gunkhoz hívjuk és ott beszélgetve velük, kikérdezzük, kérdé- 
seink eredményét egy táblázatba foglaljuk össze. A személy- 
táblázat kérdései a két korosztály számára a következők: 


12―14 évesek számára: A) Az értelmi nevelésre nézve. I. 
Mennyi idős, melyik iskola, mely osztályába jár? Milyen a 
tanulási eredménye, miért nem jobb? Részt vesz-e az iskolai 
körök munkájában? Miért szükséges szerinte az iskola? II. 
Melyik szerinte az egészség öt alaptörvénye? Használja-e 
őket? Olvasott-e könyvet az egészség ápolásáról: Hogyan áll 
a nemi nevelés kérdésében? (személyes álláspont, de titkokat 
ne kutassunk). III. Hogyan tudja magát kifejezni? Mit olva- 
sott az utolsó 3 hó alatt? (különösen a szennyirodalomra te- 
kintettel). IV. Szeret-e a szabadban sétálni, van-e rovar- vagy 
más gyűjteménye, megismeri-e a legközönségesebb növénye- 
ket, madarakat, ásványokat? V. Mikkel játszik, szeret-e furni- 
faragni, vigyáz-e a játékaira, tanul-e valami kézimunkát? VI. 
Milyen gyűjteménye van, szereti-e, maga gyűjtögette-e, vagy 
cserélgetés útján kapta, milyen megfigyelő (valami helyiség 
butorai stb. elmondatásával). VII. Látott-e gyárakat, miket, 
milyenek voltak, szokott-e kirándulni, mi haszna van annak 
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az ismeretek fejlesztésére? B) A testi nevelésre: I. Milyen 
gyakran fürdik, megszokta-e mosni a fogait, testgyakorlást 
végez-e otthon, szokott-e dohányozni, alkoholt inni; mit gon- 
dol, van-e az egészségnek jelentősége a sikerre? II. Vett-e 
részt táborozáson, hol, szerette-e, végzett-e ott valami munkát, 
olvasott-e a táborozásról, mi szükséges a jó táborozáshoz? 
III. Milyen játékokat játszik, szeret-e játszani, ha nem, mit 
csinál, míg a többiek játszanak, fontosnak tartja-e a játékot, 
vezetett-e már játékot, mit gondol, milyen a jó játékvezető? 
IV. Milyen csoportjátékokat ismer, meg tudna-e tanítani rá 
valakit? V. Tud-e úszni, mást úszni megtanítani, mit tud az 
életmentésről, a mesterséges lélekzést ismeri-e? VI. Test- 
gyakorlásban részt vesz-e (iskolában, vagy körben) melyik 
ágát kedveli, mit gondol a testgyakorlás és sport céljáról? 
VII. Orvosi vizsgálaton ment-e keresztül, milyen a látása, 
hallása, fogai, milyen testi gyöngesége van, operáción ment-e 
keresztül és melyen? C) A lelki élet gyakorlására: I. Szeret-e 
templomba járni, ha nem, miért nem, vágyik-e, látja-e valami 
hasznát, szülei járnak-e? II. Szereti-e a természetet, mit tart 
abban legnagyobb hatásunak, szereti-e a képeket, szobrokat, 
melyiket ismeri, melyik tetszik legjobban, mit tud művészek- 
ről, szereti-e a zenét, műveli-e? III. Mit gondol az egyház- 
ról, mit tett eddig az egyházért és mit akar tenni ezután, mi- 
lyen feladatokat lát e téren maga előtt? Testvérei tagjai-e 
vasárnapi iskolának, bibliakörnek, maga miért nem volt ed- 
dig? IV. Ismeri-e a Bibliát, tud-e járni benne, melyik alakja 
tetszik legjobban a Bibliának és miért? V. Mit tud a keresz- 
tyénség történetéből, melyik alakját ismeri, mit gondol, ha 
valaki keresztyén életet él komolyan, akkor jobb életet él-e, 
mint Isten nélkül? VI. Mit tud az egyház szervezetéről, kor- 
mányzásáról, kik az egyház tagjai, honnan veszi az anyagi 
eszközeit, van-e szükség az egyházra és kell-e támogatni? VII. 
Szokott-e imádkozni, mikor, mit, olvas-e Bibliát magában, 
van-e családjukban házi istentisztelet? D) A szolgálat gya- 
korlása terén: I. Milyenek otthoni viszonyai, szülei élnek-e, 
milyen viszonyban van velük, mit kell otthon dolgoznia, mit 
tesz, hogy megszolgálja, amit szülei reá költenek? II. Mit tesz 
másokért, szolgált-e valaha másnak ingyen, önként, pénzzel 
vagy munkával; önző, vagy nagylelkü-e saját véleménye sze- 
rint? III. Van-e valami keresete, mit csinál vele, van-e pénze 
a bankban, felírja-e bevételeit és kiadásait? IV. Milyen pá- 
lyára készül, miért, mi avval a célja? V. Mit ismer nemzete 
irodalmából, történetéből, ki tetszik legjobban alakjai közül és 
miért? VI. Tudja-e mi a belső és külső misszió, mit gondol, 
van-e kötelességünk más népekkel szemben és mi az, milyen 
viszonyban van más nemzetü társaival, milyennek kell e vi- 
szonynak lennie? VII. Ismeri-e az első segélynyújtás elemeit, 
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hajlandónak ismeri-e magát a szolgálatra, szolgálatkész-e 
vagy húzódozó. Az egymásnak való szolgálat által lehetne-e 
boldogabb élet az embereknek? 
 


15―17 évesek számára: A) Az értelmi nevelésben: I. 
Kora, melyik iskola, melyik osztályába jár, szeret-e tanulni, 
milyen a tanulási eredménye, akar-e tovább tanulni, mire 
készül, mit gondol, szükséges-e tanulni? Vesz-e részt az isko- 
lai körök munkájában? II. Mi az egészség öt alaptörvénye 
szerinte, hogyan terjednek a fertőző betegségek, olvasott-e 
könyvet a sexuális nevelésről, van-e ebben személyes kérdé- 
se? III. Mit szokott olvasni, milyen könyveket olvasott az 
utóbbi hat hónapban, mi a kedvenc olvasmánya, hogyan szok- 
ta magát képezni, szükséges-e ez? IV. Szeret-e kirándulni, a 
szabadban lenni, miért, milyen csillagokat ismer, szeret-e ro- 
vart, növényt stb. gyűjteni? Olvasott-e könyvet a természet- 
ről, velük bánni, érdemesnek tartja-e vele foglalkozni, miért? 
VI. Van-e valami, gyűjteménye, mivel szórakozik otthon, 
van-e könyvtára, milyen rendben és állapotban, mit csinál a 
kapott könyvekkel? VII. Utazott-e a mult évben, hova, mit 
tapasztalt, járt-e gyárban, ipartelepen, írjon le egy ilyet. B) 
A testi nevelés köréből. I. Milyen gyakran fürdik, mikor 
mossa fogát, testgyakorlást végez-e, van-e testi gyöngesége, 
hogy áll a dohányzás, alkohol kérdésében, mit gondol, milyen 
összefüggés van a bűn és betegség közt? II. Vett-e részt tá- 
borozáson, hol, meddig, mit tud a tábori munkákból, szereti-e 
a tábori életet? III. Szeret-e játszani, mit, sportol-e, milyen 
csapatjátékokat tud, hogy gondolkozik a sportról és játékról, 
kötelesség-e ez, mikor lehet káros és mikor hasznos? IV. Meg- 
tudna-e tanítani valakit és hány játékra, mi egy jó játék- 
vezető kötelessége, fejlődhetik-e az. ember jelleme a játék ál- 
tal? V. Tud-e úszni, mit tud az életmentésről, mesterséges 
lélekzésről? VI. Milyen testgyakorlást szeret, mit gondol, mi 
az értéke, gyakorolja-e otthon? VII. Volt-e orvosi vizsgálaton, 
milyenek a szervei, operációban részesült-e? Kapott-e orvosi 
tanácsot és követi-e? C) A lelki élet ápolása terén. I. Jár-e 
templomba, hát családja, szeret-e oda járni, miért, mit gondol 
az istentisztelet céljáról? II. Szereti-e a természetet, látható-e 
és miben Isten munkája a természetben, ismer-e költeménye- 
ket, festményeket, szobrokat, művészeket, ki a kedvenc költő- 
je? III. Mit gondol az egyházról, miért van, kell-e segíteni és 
miben segítheti mostani helyzetében? IV. Mit tart a Bibliáról, 
mit ismer, olvasott e belőle, mi nehézsége van vele szemben, 
mit szeret benne legjobban? V. Van-e különbség egvház és 
keresztyénség között, mutat-e fel haladást a keresztyénség 
története, mit tud belőle, olvasott-e könyvet róla, mit gondol 
mi Isten országa és milyen viszonyban van az egyházzal? 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


70 
 
Keresztyén-e a világ? VI. Ismeri-e egyháza körülményeit, 
történetét, szervezetét, anyagi erőforrásait, van-e szükség 
egyházra, miért jár templomba? VII. Tart-e csendes órát, 
mikor, ha nem, miért nem, van-e Bibliája, otthon tartanak-e 
családi áhitatot, mi a véleménye a csendes óráról? D) A szol- 
gálat gyakorlása körében. I. Otthoni viszonyai, kapcsolata 
szüleivel, testvéreivel, végez-e otthon munkát, mit gondol az 
otthonáról, milyen nehézségei vannak ott? II. Vannak-e bará- 
tai, hány legjobb barátja van, mit szeret bennük, vannak-e 
leányismerősei, mit gondol, van-e kettős erkölcs, egy keresz- 
tyén és egy társadalmi, hogyan kell bánni egy leánytestvér- 
rel, udvarias-e testvéreivel? III. Van-e önálló pénze, mit sze- 
ret venni leginkább rajta, mennyi pénze van bankban, mit 
gondol, van-e a vagyonnak értéke egy keresztyén fiú szá- 
mára? IV. Milyen pályára készül, mondjon két okot, melyek 
befolyásolták választásában, mi a célja az életpályáján? Ho- 
gyan szolgálhat azon Istennek? V. Mit gondol, van-e szükség 
rá, hogy igyekezzék tenni valamit nemzetéért, vagy elvégzik 
mások, mit tehet érte saját helyzetében, kik rokonszenvesek 
előtte nemzete történetében és miért, gondolja-e hogy nemze- 
tének van valami hivatása és mi az? VI. Mit ért világtest- 
vériség alatt, mit gondol, mi következik ebből saját népére 
és személyére, hogyan gondolkozik más nemzetekről, mit 
gondol, hogy lehet békesség a népek között, mit tud a külső 
és belső misszióról? VII. Szükséges-e a szolgálat a világban, 
fennállhat-e a világ szolgálat nélkül, milyennek ismeri magát 
szolgálatkésznek, vagy önzőnek, milyen fajait gyakorolja 
most a szolgálatnak és mit akar ezután? 


Mint látható, ezeknek a kérdéseknek a célja, hogy álta- 
luk a fiúk gondolkozását megismerjük. Ezek között lesznek 
olyanok, melyek egészen távolesőknek bizonyulnak, s olyan- 
nok, melyekről a vezető azt gondolja, hogy rájuk a felelet 
olyan természetes, hogy nem is kell kérdezni. Mégis fontos, 
hogy a kérdéseket mind felhasználjuk, mert a fiúk feleletei- 
ből látni fogjuk teljesen, hogyan gondolkozik az illető e kér- 
dések felől, de viszont neki is felhívódik a figyelme olyan 
kérdésekre, melyekkel eddig nem foglalkozott. A kérdéseket 
magyarázhatjuk, vagy másokkal bővíthetjük, ha az szükséges. 
A feleleteket magunknak feljegyezzük és ebből készítjük el 
az illető fiú, személyi táblázatát. E táblázat eredménye a 
diagramm, mely egy svájci keresztet ábrázol (olyan kereszt, 
melynek minden ága egyenlő). A kereszt négy ága a nevelés 
négy sarkát jelzi, mindenik saroknál hét pont közül melyik- 
nek felelt meg és melyiknek nem. Igy előttünk áll a diagramm 
melyet a munka folyamán a próbák által a fiúk bővítenek és 
javitanak, s így állandóan figyelemmel kisérhetjük, hogy 
melyik fiú haladt a munka melyik ágában és melyik maradt 
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el. Erről részletesebben, a próbák használatával kapcsolatban 
fogunk szólani. 


A fiúknak ez a kikérdezése ne legyen szigorú vizsgálat 
jellegű, de viszont érezzék meg, hogy itt saját magukról való 
számotadás folyik és ez rávilágít sok olyan hiányra, mely 
jellemükben pótlásra szorul. Igy alkalmunk nyilik személyes 
kérdésekben is kapcsolópontot találni a fiúkkal, ami a további 
munkára jelentős segítséget képez. 


 
 


2. A vezető és csoportja 
 
Nem akarjuk ismételni itt azokat, melyeket e könyv ele- 


jén a vezetőről mondtunk és annak személyi és munkabeli 
jellemvonásairól, itt csak, arról lesz szó, hogyan álljon a ve- 
zető a saját csoportjával szemben, illetve az előtt. 


A vezető és a-csoport összetartoznak. Nem külső jelei 
vannak ez összetartozásnak, hanem a tudat, mely minden fiú- 
ban, de főként a vezetőkben él. A vezető a csoportját legköze- 
lebbi és legközvetlenebb baráti körének tekintse, s azon igye- 
kezzék, hogy a fiúk lássák is azt, hogy neki a munka nem idő- 
töltés, vagy szórakozás, hanem szent megbízás, melyre időt, 
fáradtságot, munkát szivesen áldoz. Minden eszközzel érez- 
tesse, hogy nemcsak az órákon és összejöveteleken érez közös- 
séget a fiúkkal, hanem mindenkor és hozzá bárki bárminő 
kérdésben vagy nehézségben nyugodtan fordulhat, mindig 
van ideje és türelme rá, hogy meghallgassa és ha teheti, rajta 
segítsen. A vezető a csoportban nem törekszik külső tekin- 
télyre, nem kényszerrel akarja azt összetartani, a barátság 
ereje tartja össze őket és ez, a nagyobb szeretet és hivebb 
barátság adja a vezető személyiségének azt a vonzóerőt, mely 
a többiek felé emeli és a munka vezetőjévé teszi. Nem lehet 
semmivel sem biztosabban tönkretenni a munkát és aláásni a 
csoport összetartását, mintha a vezető a fiúkkal való foglal- 
kozást robotnak s magukat a fiúkat valami nevelési tárgy- 
nak nézi, akiknek a tökéletlenségét és tudatlanságát neki 
kell kiművelnie, s ha ezért hálát, különös tiszteletnyilvánítá- 
sokat kiván magának. Az ilyen gőgös, hiú és önfejü nevelő 
elfelejti, hogy azok a fiúk Isten előtt egyáltalában nem alább- 
valók nála és hogy a munka arra való, hogy általa saját ma- 
ga is előbb jusson a keresztyén élet és jellem útján. 


Mégis a vezetőnek kell lelkén hordoznia az egész csoport 
ügyét és munkáját. Mindent elő kell készítenie, összejövete- 
lekre, kirándulásokra, stb., amire szükség van, mert ez az ő 
feladata, kivéve, ha a csoportban olyan tagok vannak, kikre 
egyes dolgokat rábízhat. Még akkor is gondolnia kell rá, 
hogy ezek a maguk idejében és helyén legyenek. Ezenkívül 
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naponta gondolnia kell a maga kis csapatjára, hordoznia kell 
őket és a munkát gondolataiban, imádságaiban, terveiben. Ha 
eljön a heti összejövetel órája és az utolsó percekben jut 
eszünkbe, hogy vajjon, mit is fogunk ma ott csinálni s sze- 
dünk össze egyet és mást, hogy az, időt eltöltsük, vagy épen 
okot keresünk, amivel az összejövetelt erről a hétről eltolhat- 
juk, akkor a fiúk is csak olyan előkészülettel és készséggel 
fognak jönni. Ezért a vezetőnek a csoportban is és minden 
munkában pontosnak kell lennie, tartania kell magát a meg- 
állapított programmhoz, megszabott időhöz, megbeszélt fel- 
adatok elvégzéséhez, mert ha a pontatlanság beüt a csoportba, 
(ami pedig egy pontatlan vezető mellett mindig megtörténik) 
az a végső veszedelmet jelenti. Mindenkitől kivánja meg 
ugyanezt a pontosságot. Az összejövetelek ne kezdődjenek a 
megállapított idő után egy félórával, avval az ürüggyel, hogy 
még várjunk, hátha jönnek, mert a későn jövő elégtétellel 
fogja megállapítani, hogy onnan elkésni nem lehet, míg, ha 
megkezdjük, akik jelen vagyunk, a másik önként észreveszi, 
hogy elkésett. S a magyaros pontatlanságról már egyszer le 
kellene szoktatni ifjúságunkat. Ha egy összejövetelnek aka- 
dálya van, ne hagyjuk el azt a következő hétre, hanem ke- 
ressünk más időpontot, mikor megtarthatjuk. Ez ugyan soha- 
sem lesz olyan, mint a rendes időben lett volna, de mégis 
megment attól, hogy a fiúk két hétig ismét találkozás nélkül 
legyenek. Az összejövetelekre pontosan készüljünk el, mert, 
mint látni lehetett a programmban sok olyan dolog van, ami- 
nek utána kell nézni, ne álljunk hát eléjük zavaros, vagy 
semmitmondó beszédekkel. 


Különösen fontos, hogy a vezető minél több alkalmat 
használjon fel arra, hogy a fiúkkal személyes beszélgetést 
folytasson. Ennek első feltétele, hogy a fiúk bizalommal és 
szeretettel forduljanak a vezetőjük felé és pedig minden kér- 
désben, ami őket érdekli. A vezető tegyen le hát minden ta- 
nári, tanítói vagy erkölcsbírói álarcot és tudjon lenni a fiúk- 
nak igazi barátja, aki ugyan nem hizelkedik nekik, de meg- 
érti őket és szeretete mindig nagyobb, mint botránkozása. A 
személyes beszélgetésekben ne erőszakoljunk bizalmat, de ne 
is vágjuk el az útját annak, felületes és könnyű súlyu cseve- 
géssel. Ne felejtsük el, hogy a fiúkat nem ismerjük addig, 
míg nem beszéltünk velük Krisztusról és nem ismerjük lelki 
életük nehézségeit. Ebben a dologban igaza volt Williams 
Györgynek, aki már élete végén, mikor találkozott Mott Já- 
nossal, a Diákszövetség nagy vezetőjével, így fordult hozzá: 
„Mott úr, volt-e ön valaha egyedül egy fiatal emberrel anél- 
kül, hogy ne beszélt volna vele Krisztusról?“ Amennyire 
óvakodnunk kell attól, hogy személyes beszélgetéseink mes- 
terkéltté legyenek és nagyképüségre, majd képmutatásra ve- 
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zessenek a fiúknál, annyira kell óvni azokat az üresség ve- 
szedelmétől és nem szabad, hogy legyen egy fiú is a csopor- 
tunkban, akit fogadalomra engedünk, mielőtt személyesen be- 
széltünk volna vele arról, ki neki Krisztus, hogyan akarja Őt 
szolgálni és milyen nehézségei vannak az Ő szolgálatában? A 
fogadalomtétel előtt minden fiúnak fel kell tennie ezt a kér- 
dést, mert hogyan tegyen fogadalmat a Krisztus követésére, 
ha nem ismeri Őt? 


A fiúkkal való belső viszonya a vezetőnek legyen köz- 
vetlen, baráti. Ne legyenek kedvencei vagy kiváltságosai, 
sőt igyekezzék arra, hogy szeretetéből egyenlően adjon min- 
denkinek, annál többet, minél jobban rá van szorulva az il- 
lető. Komolyan és határozottan mondja meg mindenkinek, 
ha ellene kifogása van, de ne keresse a hibákat, minthogy ne 
is hunyjon szemet előttük. Ezeket személyesen beszélje meg 
az illetőkkel, nem abból indulva ki, hogy felfedezi a bűnt, 
hanem úgy tekintve az illetőt, mint aki szabadulni akar at- 
tól. A hibákon maga is bánkódjék és szánakozzék, s hordozza 
gondolataiban és imádságaiban minden egyes fiú küzdelmeit 
Isten előtt. Tegye előttük világossá, hogy ők maguk hiába 
küzdenek a bűn ellen, van Valaki, aki hordozza a bűneinket 
és meg tud szabadítani tőlük. Ne lépjen fel soha úgy, mint, 
aki magát tökéletesnek tartja, lehet, saját bűneinek látása 
és saját küzdelmei megmutatása könnyíteni fog azok terhén, 
akik hasonló harcot vívnak és megérteti vele is a helyzet ne- 
hézségét. Legyen ott minden fiú mellett minden nehézség- 
ben és igyekezzék azt enyhíteni és elviselhetővé tenni. Az 
esetleg eltávozókat személyes beszélgetésben próbálja meg- 
tartani, ha nem sikerül, úgy vegyen tőlük búcsút, mint, aki 
tudja és reméli, hogy vissza fognak térni. Óvakodjék tőle, 
hogy akár maga, akár az egész csoport a tökéletesek társasá- 
gának tartsa magát és megvesse azokat, akik kívül vannak, 
sőt arra igyekezzék, hogy az alázatosság uralkodjék a lelkek- 
ben. Ez elsorolt és minden el nem sorolható esetben igyekez- 
zék magát Annak hűséges követője gyanánt viselni, Aki mint 
cél és mint vezér áll az egész munka előtt s akinek dicsősé- 
gére munkálkodni akar. 


 
 


3. A csoport megszervezése 
 
Mi a csoport? Olyan fiúk és a vezető testvéri társasága, 


akik ezt a programmot elfogadták és együttes munkával meg 
akarják valósítani. A csoportot két irányban kell megszer- 
veznünk, külsőleg és belsőleg. Mindkét oldal egyformán fon- 
tos, mégis a külső szervezés a belsőnek következménye, s 
anélkül csak látszatmunkát eredményez. 
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A csoport külső megszervezésére a következő dolgok 


irányadók. Ennek a szervezésnek célja, hogy a fiúkat össze- 
tartsuk és a munkát öntudatosan és határozottan irányíthas- 
suk. Megállapítjuk, kik tartoznak a csoportba, névsort ve- 
szünk fel róluk és ezt a névsort minden összejövetelen vagy 
felolvassuk, vagy másként ellenőrizzük, hogy a csoport tag- 
jai jelen vannak-e. A csoport tagjairól rendes nyilvántartást 
kell vezetni, ami legkönnyebben úgy történik, hogy egy fü- 
zetet állítunk össze, melybe felírjuk minden fiú nevét egy- 
más után is és azonkívül minden fiúnak egy lapot nyitunk, 
melybe jegyezzük róla megfigyeléseinket, mulasztásait, a pró- 
bákat, melyeket letett és a diagrammot, melyet a személyi ta- 
nulmányi kérdések alapján állítottunk össze. Igy, ha akárme- 
lyik lapját felnyitjuk, ott találunk róla mindent, amit isme- 
retéhez tudnunk szükséges. 


A csoportban nagyon fontos, hogy minden fiú részvételét 
biztosítsuk, ne legyen egyik sem, aki azt gondolhatná, vagy 
azt a tapasztalatot meríthetné, hogy reá itt nincs szükség és 
neki nincs tennivalója. A hiányzóknak mindig nézzünk utá- 
na, szoktassuk őket hozzá, hogy akár előre, ha látják, hogy 
nem tudnak eljönni, akár utólag a következő órán mentsék 
ki magukat, ha már kénytelenek távolmaradni. A betegeket 
látogassuk meg, az akadályozottak iránt érdeklődjünk, mert 
sohasem abból származik a baj, ha valamelyik nem tud el- 
jönni az órára, hanem, ha nem jön, mikor pedig jöhetne. A 
kényszerből távolmaradó mindig gondol arra, hogy a töb- 
biek most mit csinálnak, az ellenben, aki nem is akar eljönni, 
igyekszik kiverni a gondolatából a többieket. A munkabeosz- 
tást a csoportban úgy biztosíthatjuk legjobban, ha a csoport- 
ban felmerülő munkákat kiosztjuk a fiúk között. Ilyen mun- 
kák a következők: az összejövetelek nyilvántartása és a tagok 
számontartása egy névsor alapján, valamint esetleges leve- 
lezés a távollevő tagokkal, vagy más csoportokkal, a tagok 
összeszedése, ezeket lehet egy fiúra bízni, akit nevezehetünk 
titkárnak; az összjövetelen a napló vezetése, a következő ösz- 
szejövetel programmjának számontartása, ez a naplóvezető 
tiszte lesz; ha a csoportnak van valami bevétele, szükség lehet 
olyanokra, akik a helyiséget, melyben az összejövetelek tar- 
tatnak, rendben tartja, aztán egy másikra, aki a csoport 
könyvtárát kezeli. Mindezeket, vagy ezekből amit csak lehet, 
ne a vezető tegye, hanem az ő állandó felügyelete és utasí- 
tása mellett a fiúk maguk, hogy így munkát, elfoglaltatást 
nyerjenek és a szolgálatra alkalmat kapjanak a csoport ér- 
dekében. 


A csoport megszervezésének másik külső eszköze annak 
zártsága. Mikor a jelentkezések megtörténtek és a csoportot 
megalakítottuk, akkor egyuttal annak határai is lezáródnak. 
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A későbbi jelentkezésekre legjobb külön időt állapítani meg, 
pl. kimondani, hogy új jelentkezőket negyedévenként foga- 
dunk el. A csoport tagjai számára valamint az új jelentke- 
zők számára is féléves próbaidőt kell kikötni. E próba idő 
alatt figyelemmel kisérjük a fiúkat, akiknek kötelességük a 
munkában való komoly részvétellel bizonyítani, hogy ra- 
gaszkodásuk őszinte és szándékuk a munkában való részvétel 
és a programm eszménye iránt szilárd. E próbaidő arra való, 
hogy ezalatt mindenki a fiúk közül megismerkedhetik vele, 
mit akar a programra, mit kiván tőlük és mit nyújt nekik. 
Ez alatt tehát különös gonddal kell vigyázni arra, hogy a 
programm összes követelményeit a fiúkkal megismertessük. 
Ha azt fogják látni, hogy ez a munka olyan, mely nem lép 
föl avval az igénnyel, hogy változtasson az életükön és tu- 
lajdonképen mindent megenged, amit eddig csináltak, akkor 
nyugodtan lesznek, de nem is fogunk eredményt elérni. Ezért 
ebben az időszakban tudomására kell hozni a fiúknak, me- 
lyek azok a pontok eddigi életükben, amiket annak, aki ezt a 
programmot vallja, tovább nem lehet folytatni. Ha ezeket 
határozottan megállapítjuk, nem lesznek kétségben afelől, 
hogy ez az út csakugyan egy egészen más, komolyabb életet 
kíván, mint amit eddig éltek. Aki ezekben javulást 
nem akar felmutatni, a próbaidő leteltével minden 
kímélet nélkül zárjuk ki a csoportból, mert az ilyen 
csak rontja a többit, de ezt a kizárást sem szabad sér- 
tően intézni, inkább személyes beszélgetésben venni rá azt, 
aki nem tud a követelményeknek eleget tenni, hogy marad 
jon ki, miután többször is személyesen beszéltünk vele azon 
bűn felől, melyben van. Mivel azonban a csoport nem a töké- 
letesek társasága, csak azokat szabad így eltávolítanunk, akik 
nem akarnak engedelmeskedni, de támogatnunk kell és 
minden segítséggel körülvennünk azt, aki ugyanilyen gyenge- 
ségekben hibás, de ezek ellen küzdeni akar és meg akar tőlük 
szabadulni. Biztosítani kell őket arról, hogy ez a munka épen 
az, melynek segítségével ezektől megszabadulhat, hogy az 
egész munkának az a célja, hogy egymást nehézségeinkben 
segítsük és támogassuk. A csoportban mindenkinek lesznek 
ilyen nehézségei, a fiúkat rá kell vezetni, hogy mindenki is- 
merje meg a saját nehézségeit és segítsen leküzdeni a má- 
sokét. 


A féléves (ebben a kérdésben nem jó sietni) próbaidő 
leteltével azok, akik a csoportban maradni akarnak, rendes 
tagjaivá lesznek annak. Ezt a fölvételt a csoport rendes tag- 
jai közé egy fogadalommal és ünnepélyesebb összejövetellel 
tesszük hatásosabbá. Ez összejövetel programmja legyen a 
következő: Bibliaóra, melyben a vezető beszéljen arról az ál- 
dásról, melyet a munkában akar adni Isten a fiúknak, s azok- 
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ról a feltételekről, amelyek reájuk ki vannak abban szabva. 
Azután a vezető, vagy a titkár bejelenti, hogy kik azok, akik- 
nek a próbaideje lejárt, s akiket fogadalomtételre lehet bocsá- 
tani. Rövid beszédet intéz hozzájuk a vezető, melyben fel- 
hívja őket, hogy gondolják meg, komolyan akarnak-e azok 
közé lépni, akik itt és az egész világon Krisztus uralmáért 
küzdenek s utal azokra a nehézségekre, melyek ebben reájuk 
fognak várnia, s melyek miatt hősies elhatározás és Krisztus- 
nak való személyes önátadás az, amire szükségük van. Felszó- 
lítja, nyilatkozzanak, le akarják-e tenni a fogadalmat? A hango- 
san mondott igenlő válasz után a vezető olvassa, s az illetők 
utána mondják a fogadalom szövegét. Ez lehet többféle, aján- 
latos a következő szöveg: „Kijelentem, hogy Krisztust éle- 
tem Királyának elfogadom s az Ő diadalát előkészíteni, fenn- 
tartani és terjeszteni akarom életemben és az egész világon.“ 


A fogadalomtétel után a csoport minden tagja és a vezető ke- 
zet fog az illetőkkel, s imádság és ének után az összejövetel be- 
zárul. Mivel, mint láttuk, a fogadalom komoly és ünnepélyes 
dolgot jelent, vigyáznunk kell rá, hogy azt a fiúk közül senki 
felületesen és meggondolatlanul magára ne vegye, s azt még 
ne szegje. Evégre a vezető csak az olyan tagokat bocsássa fo- 
gadalomtételre, akikről meg van győződve, hogy annak je- 
lentőségét megértik és átérzik. Az egész programm nem játék, 
hanem egy halálosan komoly munka, a mi ifjúságunk jövője 
és az Isten országa szempontjából, aki tehát még ennek hord- 
erejét nem érzi, azt tartsuk vissza a fogadalomtól. Mivel a 
próbaidő nem lezárt és körülírt határpont, tehát a féléves 
időszak lejártakor nem mindenki köteles letenni a fogadalmat 
és nem lesz automatikusan rendes tag, a vezető legjobb, ha 
magának tartja fenn a jogot arra, hogy a félév végén meg- 
állapítsa, kik azok, akik, ha akarnak fogadalmat tehetnek, s 
így rendes tagok lehetnek. Ezzel az eljárással mellőzve van 
az a nehézség, ami abból származhatnék, ha a lejárt határidő 
után mindenki automatikusan belép és fogadalomtételre kö- 
teles lenne, s a vezető is saját belátása szerint állapítja meg 
egyesekre nézve azt az időt, mikor elég éretteknek látja őket, 
magaviseletük és munkájuk által arra, hogy ezt a súlyos igé- 
retet elmondják. Ezenkívül azokkal, akik a fogadalom leté- 
telére készülnek, a vezető külön is foglalkozzék, megbeszélve 
velük, hogy milyen nehézségeik vannak és utasítva őket, 
hogyan győzhetők le azok. Ne bocsássunk senkit könnyen fo- 
gadalomtételre, s különösen addig nem, míg nem látjuk rajta, 
hogy lelkileg csakugyan Krisztus hatása alatt áll és öntu- 
datosan oda akarja magát állítani. 


Végül a külső megszervezéshez tartozik még a csoport- 
tagjai közötti összetartás megteremtése és fenntartása. Egy 
ilyen összetartást a fiúk közti igazi lelki barátság fog ered- 
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ményezni. Ennek abban kell érvényesülni-e, hogy a fiúk a leg- 
melegebb szeretettel és barátsággal viseltetnek egymás iránt. 
Ismerik egymás bajait, kérdéseit, azokban készséggel segíte- 
nek, egymást támogatják, szóval egy olyan baráti kört al- 
kotnak, mely tagjait másoktól megkülönbözteti. Ezt az ér- 
deklődést fel kell a fiúkban egymás iránt ébreszteni, úgy, 
hogy egyiket a másikra rábízzuk, alkalmakat nyújtunk ne- 
kik, hogy egymást segítsék, szolgálatokat végeztetünk el ve- 
lük egymásért, s így megéreztetjük velük, hogy olyan körben 
vannak, ahol minden tag azon igyekszik, hogyan szolgáljon a 
másiknak és mivel mutassa ki a szeretetét a másik iránt. Ame- 
lyik csoportban a fiúk egymás nehézségeit ismerik, egymásért 
imádkoznak, egymásnak szolgálnak, abban a csoportban nem 
fog előfordulni, hogy egyik is közülük a gondozás hiánya és az 
egyedülvalóság miatt helytelen útra tévedjen és ha megtörté- 
nik, olyan segítséget nyújt a többiek ereje, hogy visszavezet- 
hetik az eltévedtet a helyes útra. 


A belső megszervezés a csoport ereje. Már az eddigiekből 
is látszott, hogy egy igazi csoportot, nem lehet csak külsőleg 
megszerezni, mert a szervezettséget nem valami külső erő, 
hanem a lélek adja, amely a csoportban uralkodik. A belső 
szervezettség kérdéseinél, az első a fegyelem és rend kérdése. 
A keresztyén lélek fegyelmezett lélek, mert egy keresztyén 
csoportban mindenki alárendeli magát az egyetlen fegyelmező 
erőnek, mely a Szentlélek ereje. Ezért a külső fegyelem nem 
ér semmit, de annál inkább kell törekedni a belső fegyelemre. 
A vezető úgy kormányozza a csoportot, hogy abban a rendet- 
lenség ne üthessen fészket. Nem szabad semmit elnézni, ami 
rendetlenséget okoz, bár tartózkodni kell a szőrszálhasogató 
és okvetetlenkedő rendcsinálástól. Különösen nagy gondot 
kell a fegyelemre fordítni az első félévben, mert ha megszok- 
ták a fiúk, akkor már nem lesz nehéz fenntartani. A rendre- 
utasítást barátilag és: szeliden kell eszközölni, de határozot- 
tan. Ne féljünk attól, hogy valaki ezért kimarad, mert ha ez 
lenne az eset, jobb, hogy az illető most marad ki, mintha ron- 
totta volna az egészet; s ha mind kimarad, akkor is jobb sem- 
mi, mint egy olyan csoport, mely fegyelmet nem akar ismerni. 
Az összejövetelen beszélgetést, játékot, figyelmetlenséget 
nem kell engedni. Szoktassuk rá a fiúkat, hogy a kérdéshez 
egymás után szóljanak hozzá, megvárva egymást, sőt leg- 
jobb előre megállapítani a sorerndet (pl. hogy a hozzászólá- 
sok sora az első hozzászólótól jobbra halad), ha nagyon sok 
a beszéd. A hosszú beszédnek is jó útját vágni, ha szükséges, 
azzal, hogy kijelölünk mindenki számára egy időt (3―5 perc), 
mely alatt hozzászólását be kell fejeznie. Ma az első összejö- 
vetelen megengedünk magánjátékot, vagy szórakozást, a má- 
sodikon nem tilthatjuk meg. Mindazonáltal egy bölcs vezető 
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mindig tudja mit kell észrevennie és mit kell mellőznie. Kü- 
lönösen szoktassuk hozzá a fiúkat ahoz, hogy távollétünkben 
ne eresszék magukat felszabadulva és ne csapjanak lármát. Ez 
az iskolás szokás nagyon veszedelmes az ilyen munkában. Ne 
használjuk külső rendfentartó eszközöket, hanem mikor az 
összejövetel órája közeledik, várjuk már a fiúkat a gyülekező- 
helyen és mi fogadjuk őket, beszélgetve az egymás után 
jövőkkel, míg az idő elérkezik. 


Minden összejövetelen kívül is tartsuk számon a rend 
szempontjából a fiúkat, ha uccán, vagy másutt meglátunk, 
valami rendetlenséget a csoportunk egy tagjától, annak nagy- 
sága szerint vagy magánúton, vagy nyilvánosan a legköze- 
lebbi összejövetelen vegyük elő az illetőt, semmi ilyent ne 
nézzünk el annyival inkább, mert a többiek a csoport tagjait 
ebből a szempontból fogják megbírálni. 


A csoportnak mindig vannak adminisztróciós kérdései, 
melyeket szintén nyilván kell tartani. Ilyen a megbizatások 
lejárása, vagy mások ezekre alkalmazása. A megbizatásokat 
legjobb egy bizonyos időre, pl. félévre adni s az illetőktől a 
csoport előtt negyedévenként, vagy havonta beszámolást ki- 
vánni meg. Ezek és egyéb adminisztrációs kérdések mindig 
a csoport összejövetelein erre rendelt idő alatt tárgyaltassa- 
nak meg hogy abban is a fiúk résztvegyenek. 


A vezető legyen találékony abban, hogyan szerezhet a 
csoport munkájára anyagi alapokat. A legtöbbször nincs 
ilyenre közvetlen szükség a munka szempontjából, de ha a 
csoport egy kis pénz felett rendelkezik, sok olyanra felhasz- 
nálhatja (könyvtáralapítás, kirándulások, konferenciákra me- 
netel, stb.), ami a munkát elősegíti. S anyagi eszközöket sze- 
rezni, nem olyan nagy nehézség, mint látszik. Egy nehány 
összejövetel, melyre a szülőket, vagy nagyobb körből isme- 
rősöket meghívunk, bizonyos tárgyak készítése a csoport tag- 
jai által, melyeket a csoport javára eladunk, háziipari mun- 
kák, egy kis kert a csoport számára, vagy a tagok által fel- 
vállalt egyéb munka, melynek eredményét a csoport pénztá- 
rába tesszük, odasegíthet, hogy bizonyos összeg felett rendel- 
kezzünk s a fiúkban is a közös munka és a csoportért való ál- 
dozat gondolatát kifejleszti. Ide tartozik az is, hogy a tago- 
kat hozzá kell szoktatnunk az áldozatkészséghez, vagy bizo- 
nyos megszabott összegeket ajánl meg mindenki a csoport- 
nak, vagy tehetsége szerint pénzzel akkor járul hozzá, mikor 
tud. A közös anyagi eszköz nagy erő a fiúk felelősségének 
növelésére. 


Végül még a csoport szervezéséhez tartozik egy kérdés 
és ez a tulajdonképeni szervezet kérdése. Mint a programm- 
ból látható és többször hangsulyoztátott is, ez a programm 
nem kíván egyesületi, vagy más ilyen jellegü szervezetet, 
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megvalósítható egy osztályban egy konfirmációi csoportban, 
egyesületben, stb. de megvalósítható minden külső szer- 
vezet nélkül. Mindemellett már az a tény, hogy az osztály, 
vagy egyesület stb. tagjai közül esetleg nem mindegyik fog 
és akar résztvenni a munkában, magával hozza, hogy a cso- 
port egy zártabb egység lesz, mely befelé bizonyos rendet és 
szabályozásokat tart fenn és ír maga elé. Tagjai kifelé tartoz- 
nak ahoz a közösséghez, melynek tagjai: egy iskola egy osz- 
tályához, vagy egy gyülekezethez, tehát külön szervezetre és 
elismerésre szükségük nincsen. 


Azon csoportok, melyek jelen programm alapján állanak: 
a következő alapelveket fogadják el, s ez helyettesíti, ille- 
tőleg pótolja mindazt, ami más mozgalomnál, vagy egyesü- 
letnél az egyesületi szervezetet képezi: 


1. A csoport testvéri társasága olyan fiúknak, akik meg- 
egyeznek abban, hogy Krisztust akarják szolgálni és az Ő 
uralmát akarják terjeszteni saját életükbem, körükben és az 
egész világon. 


2. Akik ezért a célért dolgozni akarnak, a csoportba be- 
lépnek. Aki be akar lépni, egy félévig, mint próbaidős tag 
résztvesz a munkában, ez idő után, a fogadalom letételével 
rendes taggá lehet. 


3. A csoport tagjai e célból saját életüket teljesen a 
programm eszményének szolgálatába állítják, egyrészt lelki 
életük rendszeres táplálása, másrészt mindennapi életükben 
Isten akarata szerinti járás által. 


4. A csoport munkája négy ágban halad: a) műveltségü- 
get fejleszteni, b) testi életüket erősíteni, c) lelki életüket ön- 
tudatossá és méllyé tenni, d) magukat és másoknak való szol- 
gálatban szüntelen gyakorolni. Mind a négy ág arra szolgál, 
hogy azokban erőiket Krisztus akarata alá állítsák. Ennek 
módozataira a programm ad utasítást. 


5. A csoport nem egyesület, vagy szervezet, hanem test- 
véri kapcsolat, tehát alapszabálya és szervezete nincs. Az 
egyes szükséges megbízásokra a rendes tagok közül bíztatnak 
meg. 


6. A próbaidős tagok a munkában résztvesznek, de foga- 
dalmat még nem tettek. Rendes tag csak az, aki a fogadalmat 
letette. A csoport felmerülő ügyeiben a rendes tagok hatá- 
roznak. 


7. Az ezen alapelvek és ugyanezen programm szerint 
dolgozó csoportok egymást támogatják és egymással kapcso- 
latot tartanak fenn. 


Ezek az alapelvek magukban foglalnak mindent, ami 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


80 
 
szükséges. Az összetartás növelésére felhasználható egyéb 
eszközök, pl. hogy a csoportnak nevet adjanak, bizonyos egy- 
forma ruházati cikkekben megegyezzenek, mellékesek és a ve- 
zető belátására vannak bízva, hogy azokat, a megfelelő ható- 
ságának vagy politikai hatóságok ilyen értelmében hozott 
határozataihoz alkalmazkodva, alkalmazza. 
 


4. A csoportösszejövetel 
 
A munka maga két úton halad. Amint láttuk, a csoport 


nemcsak egy alkalmi társaság, mely időnként összegyül, ha- 
nem egy élő kapcsolat. Azok, akik a csoportban vannak, egy- 
részt a maguk mindennapi életében igyekeznek megvalósítani 
a programm követelményeit, erre valók a próbák, melyek 
használatáról később beszélünk, ezenkívül a közös munkára 
hetenként egyszer összejönnek, ez a csoportösszejövetel. A 
csoportösszejövetel feladata, hogy a munkát a fiúkkal együtt 
végezzük, a fiúk vezetésére szükséges alkalmakat kihasznál- 
juk és abban a munkában, melyet a fiúk közül mindenki ma- 
gában végez, a nehézségeket és eredményeket számbavegyük 
lés az előbbieket eloszlatni segítsünk együttesen. 


Mivel a csoportösszejövetel a munka módjai között első- 
rendű fontosságú, a vezetőnek nagyon gondosan elő kell ké- 
szülnie úgy az összejövetelek rendezésére, mint azoknak ve- 
zetésére. Ez előkészület a következőkben áll: A csoport meg- 
alakulásakor azonnal megállapítjuk, hogy az összejöveteleket, 
mely helyen és mely időben tartjuk. Legalább hetenként tar- 
tandó összejövetel és pedig egy bizonyos előre meghatározott 
napon, melynek meghatározásánál természetesen tekintetbe 
kell vennünk, hogy a fiúknak mikor van leginkább szabad 
ideje. Ezeket az összejöveteleket sohase hanyagoljuk el, mint 
mondtuk fennt, ha esetleg el volnánk foglalva abban az idő- 
ben, akkor is állapodjunk meg velük más időpontban arra az 
esetre. Minden elhagyott összejövetel távolabb viszi a fiúkat 
a munkától. Meg kell állapítanunk az összejövetelek rendes 
helyét is. Mindenesetre igyekeznünk kell gondoskodni arról, 
hogy a csoportnak, esetleg több csoportnak együtt, melyek ab- 
ban a helységben vannak, rendes otthona legyen. Ennek az 
előnye elszámolhatatlan, ha a fiúk úgy gyűlhetnek össze va- 
lahová, hogy az a hely az övék, Ők azt diszíthetik, abban a 
csoport a maga dolgait elhelyezheti, esetleg a fiúk ott könyv- 
tárat, játékokat találnak a nap megszabott óráiban, melyeket 
igénybe vehetnek. Minden csoportnak legyen törekvése, hogy 
egy ilyen otthonra szert tegyen, ha az valami nagyon egy- 
szerü helyiség is, mert akkor is használhatóvá tehetik a fiúk 
magok. Az otthon berendezése; egyik főgondját képezze a ve- 
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zetőnek, de a fiúkkal csinálják meg együtt. Ha ilyen külön 
helyiségre nem lehet szert tenni, használhatjuk az iskola ter- 
mét, valami tanácsterem-félét stb. Jó időben az összejövete- 
leket szabadban tartjuk, kivéve az első alakuló összejövetelt. 


A csoportösszejövetelekre, az ott végzendő munkára 
nézve a vezető készítsen magának egy tervet és pedig leg- 
alább egy félévre ott, hol a munka félévenként tagozódik, 
ahol éves munkaidő van, ott egész évre. Hogy erről beszél- 
hessünk, először szólanunk kell az összejövetel programmjá- 
ról. A csoportösszejövetelek három pontra terjednek ki: bib- 
liatanulmány; megbeszélés vagy előadás; játék vagy próbák. 
Ez a három pont minden munkában meg kell, hogy legyen, 
akár úgy, hogy a három részt egy összejövetel keretében 


bonyolítjuk le, akár pedig úgy, hogy minden részre egy-egy 
összejövetelt szánunk, ha van ideje a fiúknak rá, hogy egy 
héten három összejövetelre eljöjjenek. Falun meg lehet ten- 
ni azt, hogy a téli időben, mikor elég idő van, három össze- 
jövetelt tartunk hetenként, míg nyáron, mikor el vannak fog- 
lalva, csak egyet, vasárnap. Ezt a hármas programmot be kell 
tartani, mert különben az a veszély fenyeget, hogy a munka 
egyik része háttérbe szorul és elhanyagolódik. 


A terv készítéséhez szükséges tehát, hogy a vezető el le- 
gyen készülve minden pontra és mindenre, amit a munkában 
végezni akar. Ha egy látogatást akarok tenni, valamelyik 
fiúnál, vagy magamhoz hívom beszélgetésre, nem teszem elő- 
készületlenül, abban bízva, hogv majd a pillanat hatása alatt 
valamit beszélek, hanem előre el kell gondolnom, mit akarok 
avval a látogatással elérni, milyen körülmények állanak ren- 
delkezésre, milyen eszközökkel érhetem el azt, stb. Az össze- 
jövetelekre is épen ilyen terveket kell készíteni. A biblia- 
tanulmánynál meg kell állapítani egy évre vagy félvre, hogy 
a Biblia melyik részét fogjuk tárgyalni, ki kell dolgozni a ve- 
zérgondolatokat és nem az utolsó percre hagyni, hogy majd 
mondok nekik alamit. Az ilyen hanyagság meg fog látszani 
magán a bibliaórán és megfogja rontani azt. Ezenkívül, mint 
már mondottuk, a fiúknak is előre kell tudniok, hogy miről 
lesz szó a következő összejövetelen, hogy arról gondolkozhas- 
sanak. Ki kell tehát jelőlnünk pontosan egy időre való bib- 
liaórai anyagot. A másik pont a megbeszélés és előadás. Mint 
a programmban látjuk, ezek nagyon fontosak, mert némelyi- 
kük hallgatása próbapontnak számit, s ha erre nem adtunk 
alkalmat a fiúknak, a mi hibánk, ha ebben elmaradnak. Végül 
a játékokat, melyeket az összejöveteleken felhasználunk szin- 
tén előre összeállítjuk. Lehet, hogy az ilyen mesterkéltnek fog 
feltűnni és aprólékosnak a felületes szemlélő előtt, de viszont 
el kell ismernünk azt, hogy ha ebben a terv nem olyan Proc- 
rustes-ágynak van elgondolva, melytől indokolt esetben el ne 
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térhetnénk, maga egy ilyen terv a fiúk és a külső szemlélő 
előtt az öntudatosságát és határozottságát a munkának nagy- 
ban kiemelni. 


A csoportösszejövetel lefolyása, ha az egyben történik, 
tehát heti egy összejövetellel a következő: Bibliaóra (fél óra). 
Megbeszélés, előadás (fél óra). Játék, próbák (fél óra). Ha 
külön, három összejövetelt csinálunk, akkor sem szabad egyre 
egy óránál többet fordítani. A heti egy összejövetelnél a há- 
rom rész közti kapcsolatot énekkel töltjük ki, viszont az 
összejövetel végét mindig imával és énekkel zárjuk be. 
Tehát a heti egy összejövetelnél a következő részei 
lesznek a programmnak: Bibliaóra: (ének, ima, biblia- 
tanulmány, ének). Ezután névsormegállapítás, igazo- 
lások távolmaradottak részéről. Megbeszélés. Ének. 
Folyó ügyek. Játék, vagy próbák. Jövő összejövetel 
tárgyai megállapítása. Ima. Ének. Világos, hogy ehez a prog- 
rammhoz annak szigorú betartása és az idő pontos beosztása 
szükséges. Nem szabad engednünk, hogy akármelyik rész is 
elnyuljék, mikor az ideje letelt, félbe kell szakítani. Ez hoz- 
zászoktatja a fiúkat, hogy rövidesen, csak lényeges dolgokra 
szoritkozva beszéljenek, az időt jól használják ki, s ha valamit 
keveselnek, nem fogják megunni. A heti három összejövetel- 
nél már persze több idő jut egy dologra de az idő pontos be- 
tartására itt is ügyelni kell. A bibliaóra itt is ugyanolyan 
sorrenddel megy, mint az előbbinél, a folyó ügyek tárgyalása 
mindíg a bibliaóra után történjék. A megbeszélő és játék órá- 
kat is mindig énekkel és egy rövid imával kezdjük és végez- 
zük. Természetesen óvakodnunk kell attól, hogy a fiúk el- 
járjanak játékórákra de kimaradjanak a másik kettőből, mert 
aki mindháromra nem jár el, az a munkában nem vehet részt. 
Ilyen veszedelem alkalmával legjobb a három részt össze- 
vonni, mert akkor mindegyiken jelen lesz. 


Az összejövetelekről a naplóvezető naplót vezet, melyben 
benne kell lennie a dátumnak, jelenvoltak névsorának, a tár- 
gyalt anyagnak, esetleg azon összejövetelen hozott megállapo- 
dásoknak. Az összejövetelhez lényegesen hozzátartozik még 
az adakozás, a csoportban szokásos mód szerint, akár megál- 
lapított összeg, akár tetszés szerinti összegben. Ez a bibliaóra 
után, a folyó ügyek tárgyalása előtt megy végbe. Most szóla- 
nunk kell az összejövetel egyes részeinek keresztülviteléről és 
programmja megalkotásáról. 
 
a) A bibliaóra tartása és vezetése 


 
A bibliaóra, mint azt a programm kifejtésénél is mondot- 


tuk, arra való, hogy az egész munkának a lelki tartóerejét 
adja. Nem szabad tehát megelégednünk itt avval, hogy a fiúk 
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csak kénytelen kelletlen vegyenek részt rajta, vagy épen 
magunknak is ez. legyen a kísértésünk, mert ennek elhanya- 
golásával elvesztettük a lehetőségét annak, hogy a munka 
egyes ágai egymással arányban és az egész egy organikus 
egységben legyen. Olyanná kell tennünk a bibliaórát, melyet 
a fiúk szívesen látogatnak és azon nemcsak jelen vannak, ha- 
nem lélekkel részt is vesznek. A bibliatanulmány a Bibliát 
úgy tekinti, mint a lélek kézikönyvét, vagyis olyan 
könyvet melynek ismerete szükséges a ker. fiúnak és amelyből az az 
élete kérdéseire megoldást és erőt nyerhet. Nem könnyű do- 
log ezt megéreztetni a fiúkkal és még nehezebb odajuttatni 
őket, hogy a Bibliában csakugyan az Élet Könyvét lássák és 
abból merítsenek. De nincs is szükség rá, hogy szóval igyekez- 
zünk őket erre megnyerni, mert ha jól kezeljük, a Biblia be- 
szél magáért, és lassanként behatol annak a fiúnak az életébe, 
aki. a maga kérdéseit ki tárja előtte. Arra kell tehát igyekez- 
nünk, hogy azok a kérdések, melyek a fiúk életében előfordul- 
nak, előtte a Biblia világításában jelenjenek meg és oldassa- 
nak meg. Ha meglátta, hogy egy kérdésre feleletet kapott, 
akkor a többivel is oda fog folyamodni: 


Ezért első feladat pontos és komoly megválasztása a 
bibliatanulmány tárgyainak, és pedig, mint fennt mondtuk, 
legalább egy fél évre előre. Olyan témákat válasszunk, melyek 
az ő életükkel összeköttetésben állanak, vagy hozhatók. Fel- 
vehetünk egy bibliai könyv tárgyalását, mint pl. kezdetnek 
legalkalmasabban a Márk evangéliumát, vagy használhatunk 
egy szisztematikus beosztást is. Mindkét esetben már előre 
fel kell dolgoznunk azt, hogy a fiúk megláthassák a kérdése- 
ket és otthon gondolkozhassanak felőle. Ilyen szisztematikus 
vezérfonalra példát hozunk fel egy nehezebb és egy köneybb 
alakjában: 


A bátorság emberei: Tanulmányok az ószövetségi jelle- 
mekről: 1. Egy hajós, aki nem félt tőle, hogy nevetségessé vá- 
lik. (I. Móz. 5:25―9:19). 2. Egy önzetlen hívő harcos. (I. Móz. 
11:31―18:33). 3. Egy ember, aki nem akart harcolni.(I. Móz. 
22:1―26:33). 4. Egy béna hős. (I. Móz. 25:27―33:11) 6. Egy 
fiú, aki bízott a jövőjében. (I. Móz 37:1―55:11). 7. Egy ember 
aki dacolt a lehetetlenséggel. (II. Móz. 1:8―20:17, V. Móz. 
34:1―7). 8. Egy hadvezér, aki elfoglalta az igéret földét. (II. 
Móz. 17:8―Józsué 24:24.) 9. Egy győzedelmes harcos, aki nem 
akar király lenni. (Bir. 6:11―8:28). 10. Egy óriásölő, aki 
megkimélte ellenségét. (I. Sám. 16:l―18:16. 26:1―25. I. 
Krón. 11:1―9. 22:6―16). 11. Egy herceg, aki vetélytársának 
barátja. (I. Sám. 14. .18:1―4. 17:1―9. 20:1―2, 18―22, 35―42. 
23:15―18. 31:1―6. II. Sám. 1:17―27. 9:1―7). 12. Egy király, 
aki nehéz választást tett. (I. Kir. 1:32―11:13). 13. Egy isten- 
félő próféta. (I. Kir. 16:29―II. Kir. 2:12). 14. Egy ember, aki 
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mások javára használta hatalmát. (II. Kir. 2:13―6:23. II. 
Kir. 13:20―21). 15. Egy fogoly, aki nem akar menekülni. 
(Dán 1:1―3:30. 6:1―28). 16. Egy férfi, aki nem folyamodott 
hadsereghez. (Esdr. 1:91―14. 3:1―7. 7:1―6. 11―18. 21. 25. 
8:21―23. 24―34. 8:1―8.) 17. Egy hősi építkező. (Neh. 1:1―4. 
11. 2:5―8. 9:20. 4:6―9. 15―23. 6:1―4. 10―13. 15―19 7:1―4. 
13. 10―14. 13:15―22). Ezek természetesen kidolgoztatnak és 
úgy vannak számítva, hogy egy-egy jellem tanulmányozásra 
több, három-négy alkalom fordíttatik. 


Egy nehezebb, rendszeres tanulmányra példa gyanánt 
felhozzunk a következőt: A lélek találkozása Krisztussal. 
1. Belépés a keresztyén életbe. 1. Mit jelent keresztyénnek 
lenni? (Ján. 17:3. 5:39―40). 2. A Kr. barátságába való belé- 
pés részei: Megbocsátás. (Ésa. 55:6, 7. I. Ján 1:8―9). 3. Bűn- 
bánat. (Mik. 6:7―8). 4. Hit. (Ésa. 26:3. Máté 8:8―10. Ján. 
6:67―69). 5. Közösség. (Mát. 18:20. Ján. 19:21―23). 6. Bűn- 
vallás. (Róm. 10:8―10. Luk. 12:8, 9). 7. Szolgálat. (Róm. 12:21 
Jób. 29:15, 16. Luk. 7:22). II. Mi történik, mikor az ember ke- 
resztyénné lesz? 1. Megtérés. (Ján. 3:6. Róm. 8:6. 11). 2. Az 
Istentől való idegenség megszünik. (Zsolt. 51:10―12. Ésa. 
1:18―19. II. Kor. 5:18―20). 3. Egy élet, melynek középpontja 
Isten. (Fil. 1:21. 3:8―11). 4. Magam új megértése. (Zsolt. 
8:5, 6. Róm. 8:16. 17). 5. Az egyéniség egysége. (Gal. 5:17― 
18. Róm. 7:24, 25.) 6. Barátságosság az emberek iránt, (Gal. 
5:22, 23. Róm. 14:17). 7. Hűség. (I. Kor. 2:2. Fil. 3:8). (Wea- 
therford u.) Mint látható, ez csak egy része egy nagyobb és 
részletesebb tanulmányi vezérfonalnak. 


Ilyen vezérfonalak készíthetők a Jézus életéről, a hegyi 
beszédről, Jézus példázatairól, stb. A vezérfonalak kidolgozá- 
sánál arra kell vigyázni, hogy az egyes részek egymást ki- 
zárják, és viszont annyira világosak legyenek, hogy kétséget 
a főgondolatra ne engedjenek meg, hogy azonnal látható le- 
gyen, mire céloznak. Ezt legjobban úgy érjük el, ha az egyes 
órára szánt részeket kérdésekkel látjuk el, melyek a főgondo- 
lat egyes részeit megvilágítják. Pl. Az imádságról szóló ve- 
zérfonal egy tétele: Az imádkozás feltételei. (Ján. 4:24. Márk. 
1:35. Mát. 14:23. Kérdések: Mi szükséges az imádkozáshoz? 
Az első követelmény, mint itt látható a magánosság és 
csönd. Miért kereste Jézus a magánosságot az imádkozáskor? 
Mennyiben segíti elő a magánosság az imádkozást? Milyen 
különbség van a magános és a templomi imádkozás közt? 
Mit nyerünk az egyikből és mit a másikból olyat, mint a má- 
sik nem adhat? Lehet-e helyettesítni egyiket a másikkal? 
Hogyan kereshetjük a csöndet, mely a magános istentisztelet- 
hez szükséges? Milyen csönd értendő ezalatt? Milyen tanácsot 
ad itt az Ige a mi magán istentiszteletünk számára? 


Az ilyen módon elkészített vezérfonal alapján, tartjuk 
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most a bibliatanulmányi órákat. Ezeket mindig énekkel kezd- 
jük. Az éneklésre fektessünk nagy súlyt, mert ez előkészíti a 
lelket és megteremti azt a légkört, mely a bibliaórához szük- 
séges. Olyan énekeket válasszunk, melyeket a fiúk, vagy 
legalább nagy többségük tud, s az ének legyen eleven, lelkes. 
Ne a hangos, hanem a lelkes és komoly éneklésre törekedjünk, 
semmi szükség sincs rá, hogy egy tíz tagból álló társaság, 
mely magában az Igével akar foglalkozni, hangban felül akar- 
jon mulni egy száz tagból álló templomi gyülekezetet. Az 
éneklés után jön egy rövid imádság, melyet a vezető, vagy 
az mond, aki a bibliaórát vezeti. Sohase használjunk előre 
betanult imákat, s a fiúkat is szoktassuk hozzá, hogy maguk- 
tól tanuljanak imádkozni, mert a betanult, vagy 
előre megkészített imádság mindíg nélkülözni fogja 
az itt annyira szükséges közvetlenséget. Ha a vezető 
előre elkészül a bibliaórára és nemcsak az utolsó pillanatban, 
akkor tudni fog imádkozni. Az pedig, hogy előre készüljön, 
már említettük, milyen nagyon fontos. Az ima után felolvas- 
suk, vagy felolvastatjuk a fiúkkal a megjelölt témát és bib- 
liai részt és egy néhány szóval bevezetjük. A bevezetés igazán 
csak bevezetés legyen és ne prédikáció, ne akarjunk mindent 
elmondani és arra törekedjünk, hogy amit mondunk, úgy 
mondjuk, hogy az gondolatokat ébresztő legyen. A bevezetés 
után a fiúk szóljanak hozzá a kérdésekhez. A hozzászólásnál 
arra kell törekedni, hogy azt ne erőszakoljuk, de ne is nyom- 
juk el. Eleinte számolnunk kell vele, hogy nem igen lesz hoz- 
zászólás, mert a fiúk a problémákat nem látják meg. Ilyenkor 
nagyon sokat segít az, ha érvényesítjük, hogy a 
és az egész bibliaóra tulajdonképen egy baráti beszélgetés, s 
minden félénkséget igyekszünk legyőzni a társalgás közvet- 
lenségével. Ha egyáltalában nincs hozzászólás még úgy sem, 
ha a kérdéseket kézbe adjuk a fiúknak, nem veszítjük el a 
türelmünket, valamikor meg fog az is jönni, mikor a fiúk 
meglátnak valamit a Bibliában. Azt azonban mindig figye- 
lemmel kísérjük, hogy a hozzászólás hiánya ne tegye a mi 
hozzászólásainkat távolesőkké. Esetleg személyesen beszélünk 
olyanokkal, akikről tudjuk, hogy volna mondanivalójuk, de 
nem merik, vagy nem akarják elmondani. A másik, amire vi- 
gyáznunk kell, hogy agyon ne beszéljük az órát. A hozzászó- 
lásokat nemcsak meg kell hallgatni, hanem bátorítani kell, fő- 
gondot fordítva arra, hogy azok egyszerűek és őszinték legye- 
nek. Ha a hozzászólás kívánnivalót hagyott fenn, vagy két- 
séget ébresztett, azt majd az óra végén hozzuk helyre, mert 
lehet, hogy épen ezek ösztönzik hozzászólásra a többieket, s 
ha azonnal előállunk valami javítással, ennek elejét vágjuk. 
Egyáltalában semmi sincs biztosabb megölője a bibliatanul- 
mánynak, mint az iskolás módszer, mely a hozzászólásokban 
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„felelést“ lát, s mely a fiúkat őszintétlenségre, hazugságra, 
képmutatásra szoktatja. Legyen szabad ott bármilyen őszinte 
kérdést, vagy kétséget kifejezni, s ne azon törekedjünk, hogy 
a magunk kérdéseit beléjük verjük és nekik megoldjuk, ha- 
nem hogy a magukéról beszéljenek. 


A beszélgetés végén röviden összefoglaljuk az eredményt 
amire eljutottunk és egy rövid imádsággal és énekkel befe- 
jezzük az órát. 


Mivel a bibliaórának az a célja, hogy a fiúkat a Biblia 
segítségével kérdéseik meglátásához és megoldásához segítse, 
igazán akkor fog ez sikerülni, ha a fiúk nemcsak azon a heti 
egy órán látják a Bibliát, hanem használják is azt mindennap. 
Azért búzdítani kell a fiúkat a mindennapi bibliaolvasásra és 
imádkozásra, tehát a csendes óra megtartására. Ha a biblia- 
tanulmányi vezérfonalat úgy csináljuk, vagy úgy választjuk 
meg, hogy az mindennapi leckéből áll és ezek összefoglalásai 
a heti leckék, és be tudjuk vinni a fiúkat tudatába, hogy a 
napi leckéket olvassák és azok felett gondolkozzanak, akkor 
egy csapásra biztosítva van a bibliaóra elevensége. Hogy 
azonban őket közelebb hozzuk a Bibliához, arra jó módszer az 
is, ha alkalmat adunk nekik arra, hogy tevőleges részt vegye- 
nek az órán. Igy a bibliai részt velük olvastatjuk fel, ha van 
vállalkozó, aki megfelel, imádkozhat az óra elején vagy vé- 
gén, vagy, ha arra alkalmas és vállalkozik, esetleg a beveze- 
tést is végezheti. Az ideális mindenesetre az, hogy a csoport 
tagjai egymásután végezzék a bibliaóra bevezetését. 


Gondot kell fordítanunk arra is, hogy a fiúkkal minél 
gyakrabban együtt imádkozzunk és indítsuk őket arra, hogy 
hangosan imádkozzanak. Evvel együtt merülhetnek fel kér- 
dések, melyek megtárgyalása a bibliaóra keretében nem esz- 
közölhető. Ezekre és az együttes imádkozásra, vagy külön 
órákat fordítunk, vagy pedig egy-egy bibliaórát szánunk rá 
bizonyos a szükség által meghatározott időközben. Erre vo- 
natkozik az a megjegyzés, mikor arról volt szó, hogy a prog- 
ramm és vezérfonal nem megváltozhatatlanul kötelező az 
összejöveteleknél. A bibliatanulmánynál mindenesetre a lé- 
nyegre kell törekednünk, arra, hogy a fiúkat a Bibliával élő 
összeköttetésbe hozzuk, s lelki életüknek az imádkozás és 
Bibliaolvasás által való táplálását mindenképen elősegítsük. 
 
b) A megbeszélés és előadás 


 
A megbeszéléseknek és előadásoknak két célja van: egyik, 


hogy a fiúk ismereteit növeljük, másik, hogy társadalmi, val- 
lási és ismeretkörükre vonatkozó kérdésekben szempontjaikat 
a keresztyén világításba helyezzük, s ker. szempontokra ráve- 
zessük. Az ismeretek növelése és fejlesztése nemcsak receptiv 
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módszer szerint történik, tehát az itteni előadások által, ha- 
nem megbeszélés tárgyait is képezhetik ilyen kérdések, mert 
az eljárás az, hogy a fiúk egymástól is tanulhassanak és ta- 
nuljanak. Tehát az előadások is olyanok, melyekhez a fiúk 
kérdések, egyes részek megvilágítása, vagy önálló előadások 
tartása által hozzájárulnak, legfeljebb a vezető ezt ahol szük- 
ségesnek látja, kiegészíti. 


A csoportban tartandó előadások tárgyát szabadon vá- 
lasztja meg a vezető, de tekintettel kell lenni arra, hogy a 
próbák között van már jelezve olyan előadások hallgatásának 
kötelezettsége, melyeket a programm fontosnak tart. Ugyan- 
ez az eset a megbeszélésekkel is, tehát ezek az illető év prog- 
rammjába okvetlen felveendők. Igy, ha ezeket számbavesszük 
akkor a következő előadások jönnek sorra: 12―14 éveseknek, 
(a:programm beosztását követve). I. év: A) Az értelmi neve- 
lésben. 1. Miért tanulok? vagy Érdemes-e tanulni? 2. Egész- 
ségápolás (4 előadás). 3. Egészségügyi intézményeink. 4. Növé- 
nyek élete. 5. Az ügyes kéz haszna. 6. Nagy utazók (3 előadás). 
B) Testi élet ápolása: 1. Testünk tisztasága (a nemi nevelés 
kérdéseiről, 2 előadás). 2. A táborozás haszna és ismertetése 
(3 előadás). 3. Miért játszunk? (Megbeszélés). C) A lelki élet 
ápolásáról. 1. Az. építészeti stilusok ismertetése. 2. Isten mun- 
kája a természetben. (Megbeszélés). 3. Mire való az egyház? 
(4 előadás). 4. A keresztyén egyház története a refomációig. (4 
előadás). 5. Egyházam történetéből. (4 előadás). 6. Az imádság 
az ember életében. 7. A csendes óra jelentősége életemben. 
(Megbeszélés). D) A szolgálat programmjánál. 1. Foglalkozás, 
hivatás, életpálya. (Megbeszélés). 2. Népem történe (4 elő- 
adás). 3 Milyen feladatot adott Isten a népeknek? 4. Mit tehetek 
nemzetemért? (2 megbeszélés). 5. Népem jeles írói (3 elő- 
adás). 6. Az anyaszentegyház munkája a lelkeken. 7. Első 
segélynyujtás. (4 előadás). (II. év: A) 1. Mi teszi az embert 
műveltté? 2. A dohányzás veszélyei. 3. Az állatok világából. 
4. Csomókötések. 5. Neveztes találmányok. (3 előadás). B) 
1. Az igazi tisztaság. (A nemi nevelésről, 2 előadás). 2. A tá- 
borépítés szabályai. (3 előadás). 3. A játékok értéke. (Meg- 
beszélés). C) 1. Jeles festők. 2. A tűz története. Hogy csinálok 
tüzet a szabadban. (Megbeszélés)). 3. Az egyház helye életem- 
ben. (4 előadás). 4. A keresztyénség története a reformációtól. 
(4. előadás). 5. Egyházam történetéből. (4 előadás). 6. A Bib- 
lia az ember életében. (Megbeszélés). 7. A csendes óra gyakor- 
lási módjai. (Megbeszélés)). D) 1. Hogyan állhatok meg élet- 
pályámon? (Megbeszélés). 2. Népem jeles írói. (3 előadás). 
3. Nemzetem feladata a népek között. (2 megbeszélés). 4. A né- 
pek békéje. 5. Népem történetéből. (4 előadás). 6. A belmisz- 
szió történetéből. 7. Első segélynyujtás. (4 előadás). III. év: 
A) 1. A művelt ember hogyan válhatik hasznára másoknak? 
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2. Az alkohol mint méreg. (3 előadás). A fertőtlenítés. 3. Az 
ásványok világából. 4. A kézügyesség, mint szolgálat. 5. Ki- 
váló felfedezések. (3 előadás). B) 1. A szobrászművészet re- 
mekei. 2. Az erdők hasznáról. (Megbeszélés). 3. Hogyan segít- 
hetem egyházamat munkájában? (4 megbeszélés). 4. Hogyan 
lett a magyar nép keresztyénné? (4 előadás). 5. Egyházam 
mai szükségei és szervezete. (4 előadás). 6. A csendes óra je- 
lentősége a ker. életben. 7. Krisztus, mint hű barát. (Megbe- 
szélés). C) 1. Testem iránti kötelességeim. (2 előadás). 2. Ét- 
kezés a táborban. (3 előadás). 3. A jó játékos. D) 1. Hogyan 
készülhetek el hivatásomban a másoknak való szolgálatra? 
(Megbeszélés). 2. Népem viszonya más népekkel. (3 előadás). 
3. Világmozgalmak a népek békéje érdekében. 4. Milyen a ke- 
resztyén hazaszeretet? (Megbeszélés). 5. Nemzetem jeles mű- 
vészei. (3 előadás). 6. A vasárnapi iskola, Ifj. Ker. Egyesüle- 
tek, Diákszövetség története. (3 előadás). 7. Életmentés. (4 
előadás). 


15―17 éveseknek I. év. A) 1. A tanulás értéke. (Megbeszé- 
lés). 2. Helységem leggyakoribb betegségei és ellenük való vé- 
dekezés. 3. Földünk története. (3 előadás) 4 Ügyességek. 5 Tér- 
képrajzolás és olvasás. B) 1. A legnagyobb küzdelem a fiú éle- 
tében. (A nemi nevelésről 2 előadás, 2 megbeszélés). 2. A tábor 
felállítása. (3 előadás). 3. Van-e haszna a játéknak? (Megbe- 
szélés). 4. A testgyakorlás haszna és módjai. C) 1. Isten mun- 
kája a term-ben. (Megbeszélés). 2. A Biblia tört. Ószövetség. 
(3 előadás). 3. A reformáció. (3 előadás). 4. Hogyan olvassam a 
Bibliát? (Megbeszélés). D) 1. Mi az igazi otthon? (2 megbe- 
szélés). 2. Hogyan állok társaim közt? (Megbeszélés). 3. A ker. 
ember és a vagyon. 4. Hivatás és pályaválasztás 5. A ker. 
hazaszeretet. (2 megbeszélés). 6. A belmisszió hősei. 7. A kül- 
misszió hősei. 8. Első segélynyujtás. (4 előadás). II. év: A) 
1. A tuberkulozis és ellene való védekezés. 2. Mit olvasok és 
mit olvassak? (Megbeszélés)). 3. Az időjárás jelei. (3 előadás) 
4. Mivel töltöm szabad időmet? (Megbeszélés). 5. Körösi 
Csoma Sándor és Vámbéry Ármin. (2 előadás). B) 1. Az al- 
kohol veszedelme. 2. Tábori eszközök készítése. (3 előadás). 
3. Hogyan nevel a játék? (Megbeszélés). 4. Az úszás haszna. 
C) 1. Istentiszteletünk rendje és jelentése. 2. Az újszövetség 
könyvei és története. (3 előadás). 3. A magyar reformáció. 
(3 előadás). 4. Tapasztalataim az imádkozás terén. (Megbe- 
szélés). D) 1. Mit tehetek társaim nevelésére? (Megbeszélés). 
2. A pénz, áldás és átok. 3. Pályám előnyei és nehézségei. 
(Megbeszélés). 4. Mit tehetek érte, hogy népem keresztyén 
legyen? (2 megbeszélés). 5. Hogyan érhető el a világbéke ker. 
szempontból? (Megbeszélés). 6. A belmisszió munkái. 7. A 
külmisszió területei. 8. Életmentés. (4 előadás). III. év:. A) 
1. A venereás betegségektől való. óvakodás. 2. Hogyan kell 
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jól szavalni? 3. A csillagos ég. (3 előadás). 4. A megfigyelés 
haszna az életben. B) 1. A dohány, mint méreg. 2. Mik a tá- 
bori élet feltételei. (3 előadás). 3. Milyen a jó játékvezető? 
(Megbeszélés). 4. Egészségünk ellenőrzése. C) 1. A magán és 
nyilvános istentisztelet értéke. 2. A magyar Biblia története. 
3. A ref. hit alapjai. (3 előadás). 4. Krisztus ereje életemben. 
(Megbeszélés). D) 1. Hogyan járulhatok hozzá az otthoni élet 
elősegítéséhez? (2 megbeszélés). 2 Felelős vagyok-e társaim- 
ért? (Megbeszélés). 3. Országunk alkotmánya és szervezete. 
(2 előadás). 4. Mi egy ker. nemzet feladata? (2 megbeszélés). 
5. A belmisszió munkái egyházamban. 6. Kell-e és mit kell 
tennem a külmisszióért? 7. Életmentés. (4 előadás).* 


Ez a terv természetesen nem meríti ki az egész évi anya- 
got, a még esetleg fennmaradó idő arra van számítva, hogy 
a beszélgetés során felmerült kérdéseket tegyük részletesebb 
megbeszélés tárgyaivá és olyan itt fel nem vett kérdéseket, 
melyek a csoport helyi szükségei által felmerülnek, részlete- 
sebben világítsunk meg. De az itt felsorolt kérdések mind ke- 
rüljenek megtárgyalás alá, mert azokat a programm szerve- 
sen bekapcsolja, s így hiányuk a fiúkra nézve lenne hátrányos. 
Ez a terv viszont a programmban elfoglalt hely szerint cso- 
portosítja a kérdéseket, ezt a sorrendet nem szükséges így 
megtartanunk, sőt arra vigyázzunk, hogy az egyes kérdések 
egymásutániságánál elég változatosság legyen. 


Az előadások, mint már mondottuk, mindíg alkalmazva 
legyenek a fiúk színvonalához és további gondolkozásra in- 
dítók. A megbeszéléseknél arra kell igyekeznünk, hogy azok 
elevenek és mindenkit belekapcsolók legyenek. Mindenkinek 
a véleményét hallgassuk meg, sőt arra igyekezzünk, hogy a fiúk 
önálló véleményt alkossanak és ne csak elfogadják a mieinket 
azért, mert mondjuk, hogy ne kelljen nekik gondolkozni. Ter- 
mészetes, hogy vannak kérdések, melyeket maga a vezető sem 
ismer eleinte, de a vezetőnek mindíg elő kell készülnie az 
ilyen alkalmakra és a tárgynak, melyről szó lesz, jól utána 
néznie. A megbeszélés vezetésére fontos, hogy a mebgbeszélés 
anyagát, két-három apróbb kérdésre, vagy tételre bontjuk, 
így jobban áttekinthető. Ugyanezt tesszük az előadással is, 
itt is biztosítni akarva az áttekinthetőséget. Pl. A művelt em- 
ber hogyan válhat hasznára másoknak: A nagyobb műveltség 
alkalom a nagyobb szolgálatra. A műveletlen ember használ- 
hat-e másnak? Mit nyújt a műveltség a szolgálathoz? Ismere- 
teket. Azok felhasználását. A szükségek gyorsabb belátását. 
Példák mindháromra. 


A következőkben ismertetünk egy megbeszélés lefolyá- 
sát, hogy módszerét bemutassuk: Kérdés: Kiket tartok leg- 
 


 
* A zárjelben nem jelzettekről 1―1 előadást tartunk. 
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nagyobb hősöknek.* Vezető: Ismerünk férfiakat és nőket a 
történelemből. Vannak közöttük, akiket jobban szeretünk má- 
soknál, akiket hősöknek tartunk. Mindenki elmondja, kiket 
tart a legnagyobb hősnek azok közül, akikről olvasott, vagy 
tanul. (Ez a megbeszélés 12―14 évesek közt folyik). L. A. 
Jézust tartja a legnagyobb hősnek. J. I. A gályarabokat. 
V. A. A martirokat, M. L. Jézust és Rákóczy Ferenczet Z. D. 
Bethlen Gábort és Bocskay Istvánt. K. J. Mátyás király tet- 
szett neki legjobban. H. F. Szegedi Kiss István és Bethlen 
Gábor. S. J. Jézus, a gályarabok, Szent István és Kossuth, 
K. I. Mindnyájan, akik a hazájukért meghaltak. Sz. G. Szent 
László és Napoleon. K. J. Jézus, a gályarabok, Kálvin. stb. 
stb. ― Vezető: Most nézzük meg, miért tetsznek ezek nekünk, 
mi van bennünk, amiért hősöknek nevezzük? L. A .Jézus, 
mert meghalt értünk. J. A. A gályarabok, mert meghaltak a 
hitükért. M. L. Rákóczy, mert mindenét odaadta a hazájáért 
pedig mégsem sikerült neki a vállalkozása. Z. D. Bethlen és 
Bocskay, mert a hazáért és hitükért harcoltak. K. J. Mátyás 
király védte az országot a török ellen. H. F. Szegedi és Beth- 
len Gábor iskolát építettek és tanítottak, (stb., stb.) ― Vezető: 
Keressük meg, mi az a vonás, ami mindegyik hősben megvan? 
Vannak, akik hazájukért, vannak, akik a hitükért haltak meg 
vagy éltek. De vajjon csak az-e a hős, aki a könyvekbe be van 
írva? Ha egy fiú nehéz munkával eltartja édes anyját és test- 
véreit, nem hős-e? S. Zs. Igen, s így sokkal több hős van, mint 
akikről tudunk. Sz. G. és J. I. Egy munkás, aki a bányában 
dolgozik és a halállal dacol mindennap, az is hős. (A többiek 
több ilyen példát mondanak). ― Vezető: Hát az aranyásó, vagy 
aki arra törekszik, hogy minél gazdagabb legyen, hősnek ne- 
vezhető-e? L. A. Igen, ha életveszedelmmel küzd. K. J. Ha 
sokat dolgozik és áldoz. ― Vezető: Akkor csak az a bős, aki 
életveszélyben van? Hátha a saját hanyagsága vitte bele, 
vagy a bűnei? Z. D. Akkor nem. M. L. Csak ha másokért dol- 
gozik. ― Vezető: Megtaláljuk-e a felsorolt hősök életében azt, 
hogy másokért éltek. (Mindenki az általa említettről elsorolja, 
hogy mit tett másokért.) ― Vezető: Tehát a hős egyik jel- 
lemvonása, hogy nem magáért él, hanem másokért, Ebben az 
értelemben csak az lehet-e tehát hős, akiről tanultunk? S. I. 
Mindenki lehet hős. Sz. J. Ha másokért él, a legegyszerűbb 
ember is. ― Vezető: Most nézzük meg, az említettek szolgá- 
latai mind egyforma értékü-e? Miért éltek azok az emberek? 
J. I. A hazájukért. ― Vezető: Nem mind, van aki másért is 
küzdött. O. Gy. A hitéért. V. P. Az egész emberiségért. ― Ve- 
zető: Ezek közül ki tett legnagyobb szolgálatot nekünk. Sz. I. 
Jézus, mert az egész emberiségért halt meg és mert megvál- 
 
 


* Egy ifj. konferencián lefolytatott megbeszélés vázlata. 
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tott. T. K. Mert az embereket Istenhez vezette. ― Vezető: 
Tehát a legnagyobb szolgálat az, ha valaki Istenhez vezeti az 
embereket. Ez a hősiesség másik fontos jellemvonása. Végül 
még egy kérdést: Ezek a hősök a maguk erejével küzdöttek-e? 
J. I. Nem, Bethlen Gábor azt vallotta, hogy ő Isten erejével 
harcol. V. Á. Mindegyik Istennek akart szolgálni s benne bi- 
zott. Sz. G. Krisztus adta nekik az erőt. ― Vezető: Ez tehát a 
harmadik jellemvonása az igazi hősnek: nem a maga erejé- 
ben bízik, hanem Isten erejében. Most foglaljuk össze, mi az 
az igazi hősiesség: ha valaki másért él és nem magáért, ha a 
másnak tett szolgálata arra irányul, hogy Istenhez vezesse 
azokat és ha nem magában bízik, hanem Isten erejében a 
Krisztus által. Igy mindnyájan lehetünk igazi hősök és tehe- 
tünk szolgálatot Isten országának, de az igazi, egyetlen hős 
Krisztus, aki minket Istenhez vezetett. 


Az így lefolytatott megbeszélés a fiúk állandó érdeklődé- 
se mellett folyik le és sokkal jobban megmarad, mintha egy 
mesterséges módon kierőszakolt kérdésekkel tele beszélgetés 
volna. Azonban feltétlenül szükséges, hogy ehez a vezető pon- 
tosan készüljön és előre elgondolja, hogy mit fog kérdezni, s 
hogy a beszélgetés alatt állandóan a cél felé tekintsen. 


 
c) A játék 


 
A játék a munkában nem mellőzhető. Különösen fontos 


ez az ifjúság minden osztálya számára, mert benne nagyon 
sok nevelő erő van. A mi ifjúságunkból a falu ifjúsága, ha 
már túlnőtt egy bizonyos koron, 15―16 éven túl, alig ját- 
szik, addig is játéka sokszor válik duhajkodássá. A közép- 
iskolás fiú, ha a felső osztályokba fellépett, már méltóságán 
alulinak tartja a játékot, helyette vagy a szobában ül és a 
könyveket bujja, vagy korzózik, ha nem esik egy-egy nagy 
játék tömeghatása alá. A munkás fiúk legnagyobb része ki- 
sebb korában mint néző, nagyobban mint résztvevő nézi és 
viszi végig a futballmeccsek durvaságait, s ami neki a játék- 
ból kijut, az a tömeghatás, melyben élvezi, majd csinálja 
a túlhajtott és veszélyes sportokat. A játék, mint a test egész- 
ségéhez szükséges, fejlesztő és nevelő tevékenység a mi ne- 
velésünkben egyáltalában nem játszik szerepet, mert egyrészt 
a szabályokkal szentesített durvaságokat, másrészt a korzó 
üres, sőt sokszor veszedelmes szórakozását, vagy ponyvaregé- 
nyek elvonult bujását nem lehet össze sem hasonlítani az 
igaz, felemelő, nemes játék hatásával. 


Ezért mindenütt, folyon az a munka a falun, vagy a vá- 
roson, a legelőkelőbb és legtudósabb ifjúság, vagy a legfékte- 
lenebb falusi fiúk között, a játéktól a programmban nem le- 
het eltekinteni. A játékkal a programmnak kettős célja van. 
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Először az, hogy vele a fiúk testi fejlődésének megadja azt a 


szükséges mozgást, amelyre szükségük van, s amelyet sem a 
testgyakorlás, sem a sport nem adhat meg. Itt a testgya- 
korlásnak és játéknak két különböző hivatása van. Míg az 
előbbi a test rendszeres és fokozatos erősítését célozza, a já- 
ték hivatása az, hogy a test minden izmát egyszerre foglal- 
koztassa és gyakorolja. Emellett ott van a másik cél: a já- 
ték nemcsak a testre hat ki, hanem a lelket is erősíti, fegyel- 
mez, öntudatosságra, gyors feltalálásra, együttműködésre ösz- 
tönöz, s kipihenteti az elmét épen ezek által. 


Ezért a játéknál a vezetőnek erre a két dologra és célra 
kell tekinteni: a játékokat úgy alkalmazza, hogy azok csak- 
ugyan a test arányos és helyes gyakorlását szolgálják és 
használja ki bennük azokat a lehetőségeket, melyeket adnak 
a lélek fejlődésére. A játékórák tehát a csoportmunkában 
nem nélkülözhetők, hanem azokat be kell osztanunk, ha lehet, 
minden hétre egyet (ha heti három összejövetelt tartunk) 
vagy pedig minden második hétre, ha egy összejövetelünk 
van egy héten. Vigyázzon arra, hogy ha a csoportban gyön- 
gébb gyermekek vannak, azoknak a játékban olyan szerepet 
osszon ki, amely őket nem erőlteti meg. Viszont a lustákat és 
elpuhultakat igyekezzék szépszerével belevinni a játékba. 
Lehetnek fiúk, akik a játékot már lenézik és megvetik, az 
ilyeneknek meg kell magyarázni annak fontosságát s ösztö- 
nözni őket a részvételre. Az a fiú, aki minden elfogadható ok 
nélkül visszautasítja a játékban való részvételt, a csoportban 
nem tartható. Szükséges természetesen, hogy a vezető maga 
is ismerje a játékokat, melyeket a programm előír 
és meg is tudja tanítani őket. Ezekre rendes heti beosztást 
nem lehet adni, mert hogy mit játszunk a csoportban az nagy- 
ban függ, ― különösen, ahol fedett és fütött helyiség nincs 
― az időjárástól. A rendes játékokon kívül ide kell venni a 
cserkészjátékokat, melyeknek nagyon nagy jelentősége van a 
csoportmunkában. 


A játék vezetésénél a vezető elsősorban a fegyelem és 
rend nagyon szigorú fenntartására vigyázzon. Semmi meg- 
sértését a játék szabályainak nem szabad türni, annál ke- 
vésbbé azt, hogy a játék verekedéssé fajuljon. A vezető min- 
den játéknál bírói tisztet tölt be, s döntése felebbezhetetlen. 
A szabálytalanul játszókat bizonyos időre kiállítja, vagy ab- 
ból a, játékból végleg eltiltja. Vigyázzon arra, hogy a játékot 
és a csapatokat úgy válassza meg, hogy abban a fiúk erejük- 
höz mérten egyenlőképen legyenek képviselve. Semmi kö- 
rülmények között, munka elején ne engedje őket egyedül ját- 
szani, s ne vonuljon félre onnan, mert addig, míg a szabály- 
szerü és pontos játékot meg nem szokták, csak baj lenne be- 
lőle. Igyekezzék a fiúkat a tiszta, pontos, udvarias játékra 
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szoktatni, minden keserüséget, ellentétet vagy kellemetlensé- 
get, ami a játékból fakad, tapintatosan és ügyesen oszlasson 
el. Ne felejtse el, hogy ez mutatja meg igazán a fiúknak egy- 
máshoz való viszonyát és ez ad alkalmat neki arra, hogy a 
csoportjában határozott fegyelmet tarthasson fenn. Szoktassa 
a fiúkat rá arra, hogy a játék közben minden indulatosságtól 
tartózkodjanak (ez a próbák közé is fel van véve), s utasít- 
sák vissza azokat az alkalmakat, melyeket a játék erre nyújt. 
A játékórát is, mint minden összejövetelt, énekkel kezdjük 
és imádsággal végezzük. 


Egyik nagyon jó alkalom a játékban rejlő erő felhaszná- 
lására a kirándulások rendezése esetleg táborozással. A ki- 
rándulások alkalmával óvakodnunk kell attól, hogy ezek csak 
szórakozási alkalmak legyenek. Minden kiránduláson, ha csak 
pár órát tart is, helyet kell foglalnia legalább egy éneknek és 
imádságnak, ha egy napos a kirándulás, különösen ha épen 
vasárnap van, rendes bibliaórát, vagy vasárnap, tábori isten- 
tiszteletet tartunk. A tábori istentisztelet: ének, imádság, bib- 
liaolvasás, ének, igehirdetés, imádság, ének sorrenddel csinál- 
juk az istentiszteletet. Ha lelkész is van a kirándulók között, 
vagy táborban, az tartsa az istentiszteletet, ha nincs, a vezető. 
Legjobb délelőtt, szünetben tartani. A kirándulás többi idejét 
el kell töltenünk pontos beosztással, ahol időt jelölünk ki já- 
tékra, beszélgetésre, pihenésre, étkezésre. Ilyen helyen nagy 
gondot kell fordítanunk a fiúk rendbentartására és a fegye- 
lemre. A kirándulások nagyon sok alkalmat, nyújtanak a fiúk 
ismereteinek növelésére, természetrajzi és földrajzi gyakorla- 
tokra. A táborozás több napig, vagy hétig tarthat, ez az igazi 
vonzóerő a munkában. Egy néhány nap, vagy egy hét, mialatt 
a szabad ég alatt tartózkodunk, nemcsak üdítő és pihentető 
a fiúknak is, hanem ezalatt a fiúk sokkal közelebb jutnak hoz- 
zánk. A tábortűz melletti áhitat, Isten szabad ege alatt olyan 
megkapó, hogy nem téveszti el hatását a fiúkra. A táborban 
hosszabb kiránduláson mindenkinek kiosztjuk a munkáját 
úgy, hogy senki se maradjon munka nélkül, mindenki hozzá- 
járuljon a tábor munkáihoz. Ezt a beosztást azonnal a ki- 
érkezésnél meg kell ejteni, tehát még otthon előkészíteni. A 
táborban uralkodjék jókedv, testvéri nyájasság és munka- 
kedv. 


 
5. A próbák 


 
A programm, mint arra többször felhivtuk a figyelmet, 


azt akarja, hogy a munka ne csak a vezető munkája legye, s 
annak megvalósításában épen annyi feladat vár a fiúkra, mint 
magára a vezetőre. Ez egy életprogramm és ez életprogramm 
megvalósításában a fiúk mindennapi élete, cselekedetei nagy 
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fontosságuak. Minél több próbát tesz le valamelyik fiú, annál 
jobban megközelítette a programm célját. A próbák tehát nem 
érdempontok, s óvakodni is kell tőle, hogy a fiúk azokat ver- 
sengés tárgyává tegyék, vagy úgy tekintsék, mint amelyek 
megszerzése bizonyos érdemszerző erővel bírhat számukra. 
Eszközök ezek, melyek által minden fiú közelebb juthat a 
programm céljához. 


A próbák kezelésében a következő irányelveket lehet elő- 
írni, noha azok lényege már az eddigiekből is látható. A pró- 
bák úgy vannak összeállítva, hogy azok a nevelés mind a négy 
ágát kellő módon képviselik. Felhívjuk tehát a fiúk figyel- 
mét arra, hogy ezeknek a próbáknak a letétele az ő fejlődé- 
sükre és a munkában való részvételük és haladásuk ellenőr- 
zésére milyen fontos. A próbák letételét mindig a csoport- 
összejövetelen eszközöltetjük, az olyan próbákat, melyekre 
nézve más van előírva, ott bejelentjük, hogy így a fiúk egy- 
másról és magukról is ellenőrizhessék a pontok számát. A pró- 
bák letételére legalkalmasabb az összejövetelek utolsó részét 
használni fel és pedig oly módon, hogy minden megszabott 
időben, pl. minden második összejövetelen a játék helyett a 
próbákat vesszük be. Lehet erre külön összejövetelt is kitüzni, 
pl. havonta, Hogy a próbákat a csoportösszejöveteleken ve- 
gyük be, azt az a gondolat ajánlja, hogy ezáltal a többiek is 
tanulnak. Természetesen vigyáznunk kell rá, hogy a próbáknál 
kellő szigoruságot tanusítsunk, határozottan követeljük meg 
azt, amit e tekintetben a programm előír. 


Minden letett próbát bejegyzünk magunknak abba a fü- 
zetbe, melybe a fiúk számára egy-egy lapot nyitottunk és pe- 
dig jelezve, hogy melyik próbát mikor állotta ki. A próbák jel- 
zésénél az egyes sarkok nagybetüvel, az ágak római s a pró- 
bák arab számmal jeleztetnek, tehát C. VI. 4. jelzi a lelki élet 
ápolásának sarkát (C), ebben a VI. ágat, (Egyházam és én) 
s itt a 4. próbát. „Adj elő öt érvet a csoport előtt arra, miért 
kell támogatni az egyházat.“ Igy röviden jelezhetjük a próbá- 
kat minden hosszabb megjelölés nélkül, tudva, hogy melyik 
csoportban dolgozunk. A fiúk ezekről a próbákról a maguk 
számára megjelent füzetben értesülnek, mely tartalmazza a 
próbákat is és az ágaknak rövid magyarázatát. 


Az egész programmnál itt szögezzük le azt, hogy ha a 
csoportban vegyesen vannak kisebbek és nagyobbak, azaz 14 
éven felüliek és alóliak, akkor inkább mindig a nagyobbaknak 
adott könyvet és próbákat használjuk. Ha a csoportunk tag- 
jai 14 éven alól vannak, akkor kezdjük meg velük a kisebbek 
számára közölt programmot és a következő évben mikor élet- 
koruk úgy kívánja, haladjunk velük át a nagyobbakéra. 


A próbák szerint közelíti meg minden fiú a programm 
eszményét és sajátítja el a programm tartalmát. Ezek a pró- 
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bák három évre vannak szánva, tehát pl. az A. II. 3. próba 
akkor van letéve, ha az ott évenként elvégzendő feladatoknak 
mindhárom évben az illető eleget tett. Mint láthattuk, a terv 
is úgy van összeállítva hogy nem jut minden esztendőben 
minden tárgy megbeszélésre, sőt lehet olyan, mely csak a har- 
madik év végén kerül elő s hallgatása csak ekkor lesz próbá- 
nak beszámítható. Minden évben azonban a vezető kétszer 
beszámol a csoportnak arról, hogy kinek hogyan állanak a pró- 
bái, s mindenkiről megcsinálja a vázlatot, mely azon félévi tel- 
jesítményeit mutatja. Ez egyuttal arra is szolgál, hogy a cso- 
port állását lehet belőle látni, ha összeszámolja, melyik sarok, 
melyik ágából hány próba tétetett. 


A vázlat (diagramm) képe a következő: 
 


 
 
 
 


6. Kisebbek és nagyobbak 
 
Noha az eddig elmondottakban mindenütt látszik az a 


különbség, ahogy a vezető a kisebb és nagyobb korosztály 
közötti különbséget a munkában érvényesítheti, mégis itt kü- 
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lön is kell szólanunk e kérdésről, hogy a két csoport közötti 
munkát határozottan elkülönítsük. Említettük, hogy a cso- 
portot úgy kell megalkotni, hogy lehetőleg egykoru fiúk legye- 
nek benne, mert a különböző korok mindig nehézséget okoz- 
nak az együttes kezelésben. Legcélszerübb természetesen a 
legkisebbekkel kezdeni és pedig, mint az előkészítésnél mond- 
tuk, valami alkalmat megragadva, pl. a konfirmálás alkal- 
mát, mely úgyis összehozza az ifjúság egy, korban meglehe- 
tősen egységes csoportját, ha ezeket a konfirmáción túl is 
meg tudjuk tartani oly módon, hogy már a konfirmációi elő- 
készítés tartama alatt beosztjuk őket a csoportba, akkor meg- 
van a kész csoportunk és nem kell még azután bajlódni az 
összeszedésükkel. 


A csoportmunka általában a kisebbek és nagyobbak cso- 
portjában egyformán folyik, de a négy sarok kezelésénél, kü- 
lönösen a megbeszélések és előadásoknál szükséges tekintettel 
lenni bizonyos kérdésekre. Ezeket a kérdéseket külön említ- 
jük meg a felelő utalások kiemelésével. 


A) Az értelmi nevelés körében az iskola kérdésénél a 
kisebbeknél főleg arra fordítunk gondot, hogy az iskolai mun- 
káik fontosságát hangsulyozzuk és megmutassuk nekik azt a 
jelentőséget, mely ebben a Krisztus szolgálatára való alkal- 
massá válásukban van. A nagyobbaknál a tanult ember szol- 
gálatait emeljük ki, melyeket ez inkább tehet Isten orszá- 
gának, mint az, aki kötelességeit csak immel-ámmal végzi el. 
Az egészségápolási ismereteknél a sexuális nevelés kérdései- 
nek tárgyalására kell nagy gondot fordítani. A kisebbeknél 
vigyázzunk arra, nehogy felesleges és meggondolatlan kér- 
désekkel épen felébresszük azokat az indulatokat, melyek 
korlátozására törekedünk. Itt először tudnunk-kell azt, hogy 
a fiúk közül melyik, mennyiben van érdekelve a kérdésben, 
amit a személyes beszélgetés alatt ismerünk meg, aztán ki kell 
keresni azokat a fiúkat, akiknek ez különösen problémájuk, 
vagy akik már esetleg e kérdésben helytelen úton is vannak. 
A 12―14 éves fiúk közül a legtöbb, különösen falusiak, még 
teljesen érdektelenek a kérdés iránt, azt csupán mint kérdést 
nézik, a sexuálitás fellángolása csak apró, tudatukba is alig 
jutó jelenségekben tünik fel, mint aminő leány ismerőseikhez 
való ragaszkodás, megmagyarázhatatlannak látszó érzelem- 
kitörések stb. A nagyobbak már érzik ez indulatnak különféle 
nagyon heves kitöréseit is, ezekkel személyesen kell beszélni 
a dologról és mutatni nekik módokat arra, hogyan küzdhet- 
nek ez ellen. Irányítjuk a figyelmet a testgyakorlásra, annak 
az indulatok feletti hatalmára stb. Nem szabad a kérdést ke- 
rülgetni, mihelyt látjuk, hogy ilyen van, de nem szabad oda- 
ráncigálni, ha nincs. 


A beszélés és olvasás kérdésében a kisebb fiúknál in- 
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kább az olvasottak reprodukálásáról lesz szó míg a nagyob- 
bakat arra kell ösztönöznünk, hogy önálló felfogásra és fel- 
dolgozásra törekedjenek. Ezeknek nagyobb érzékük is van 
ehez és az önálló feldolgozás és tanulmányozás módjaiba való 
bevezetéssel jobban megfelelünk szellemi fejlettségüknek. 
A természetszeretetbe egyformán kell bevezetni a kisebbe- 
ket és nagyobbakat. Ha kisebb korukban meg tudjuk láttatni 
velük az Isten világának szépségét, ez a nagyobbaknak nagy 
segítség lesz. Itt a kisebbeknek már felhivjuk a figyelmüket 
a természet törvényeire és azokra a törvényszerüségekre, me- 
lyek abban láthatók, a nagyobbakat arra indítjuk, hogy ők 
maguk is keressenek ilyen törvényeket és módokat a felis- 
mert törvények igazolására és mélyebb meglátására. A kéz- 
ügyesség munkája sok örömet fog szerezni mindkét csoport- 
nak. Arra kell igyekeznünk, hogy a nagyobbak ne nőjenek 
fel világtól és emberektől elvonult félműveltekké, akik meg- 
vetik az ilyen munkákat, adjunk alkalmat a nagyobbak- 
nak arra, hogy a kisebbeket tanítsák meg kézügyességi mun- 
kákra, szivesen és kedvteléssel foglalkozzanak ők is ilyenek- 
kel. Az ilyen időtöltés sok fiúnak vette el az idejét veszélyes 
és káros gondolatoktól, ugyanígy a megfigyelés és gyűjtés 
munkájában igyekezzünk a nagyobbak figyelmét és érdeklő- 
dését lekötni s megmutatni nekik, hogy egy bárminő gyűjte- 
mény milyen kimeríthetetlen tárát tartalmazza az ismeretek- 
nek. A mi tanuló ifjúságunk magasabb osztályaiban és iparos 
ifjaink a kirándulás örömeit sem tudják élvezni, de sajnos, 
hamar megtanulják a munkaszüneti napokon a szabadban a 
bor és tánc melletti eltöltését az időnek. Ezért a nagyobb 
fiúkkal való kirándulásokon az előbbi fejezetben közölt mód 
szerint gondoskodni kell a tiszta és áldásos időtöltésről, hogy 
megszokják és megtanulják ezt. 


B) A testi élet fejlesztésének programmjánál az egész- 
ségápólási szokásokat mindkét csoportnak életébe be kell 
vezetni. Itt a két csoport kezelése között nincs különbség. 
Ép így a táborozás alkalmával a nagyobbakat fel kell hasz- 
nálni olyan munkák elvégzésére, melyek a kisebbeknek nehe- 
zek. Éjjeli őrségre mindig egy nagyobbat és egy kisebbet 
együtt osztunk be, ha a két csoport együtt táborozik, a tábori 
munkáknál anélkül, hogy. kivételt tennénk, a munkát úgy 
osztjuk meg, hogy mindenki erejének és korának megfelelő 
munkát kapjon. A játékoknál szintén előállhat az az eset, 
hogy a nagyobbak csoportja a játékot már gyerekesnek és 
méltóságán alólinak tartja. Ezeket szépen kell a játékba be- 
vezetni. A próbák között a nagyobbak elé már elő van írva 
az is, hogy mint játékvezető és bíró is szerepeljen s erre a hi- 
vatásra fel kell készítenünk, mert arra kell néznünk, hogy a 
nagyobbakat használhatjuk majd fel a kisebbek csoportja bi- 
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zonyos munkáiban segítségül. A testgyakorlás körében vi- 
gyázzunk arra, hogy a nagyobbaknál nagyon gyakran elő- 
forduló versengési kedv túlzásba ne vigye és félre ne csa- 
varja a munkát. 


C) A lelki élet ápolása terén különös nehézségeink van- 
nak a nagyobb fiúknak a nyilvános istentisztelet látogatásá- 
nál és értékelésénél. A nagyobbaknál itt kiemeljük és részle- 
tesen hangsulyozzuk annak jelentőségét és értékét a keresz- 
tyén jellem kifejlődésében, hogy a kultusz nyilvános 
és közös. Függetleníteni kell náluk a kultusz értékének a gon- 
dolatát attól, hogy a predikáció néha nem az ő kérdéseiket 
tartja szem előtt, vagy épen megválaszolatlanul hagyja azo- 
kat. Az egyházban végzett munka kérdésében a kisebbeknél 
megint nem találkozunk nehézségekkel, de a nagyobbak kö- 
zött és előtt az egyháznak, mint munkaközösségnek a gondo- 
latát kell kiemelnünk és megmutatni azt, hogy az egyház ma- 
gas célja érdekében tényleg dolgozik és e cél olyan, melynek 
elérésében segíteni érdemes. Ép ilyen nehézségek lehetnek 
a Biblia ismerete kérdésében, mely a nagyobbakhoz nehezeb- 
ben vihető közel. Ha azonban, mint azt a programm előírja, 
s előbb elmondottuk, a Biblia minden összejövetelnél szerepel- 
ni fog és tényleg a fiúk élete vezérévé tesszük, akkor ezek a 
nehézségek könnyen kiküszöbölhetők. A magán áhitatnál 
inkább a kisebbekkel lesz nehézség, akik könnyen rávehetők 
a naponkénti csendes óra megtartására, mely azonban náluk 
gyakran fenyeget avval, hogy csak egyszerü szokássá, lesz. 
Ezért állandóan számon kell tartani és velük gyakran meg- 
beszélni azokat a kérdéseket, melyek azokban előfordulnak, 
s indításokat adni nekik az igazi önvizsgálat és önismeret 
gyakorlására. 


D) A szolgálat körében a nagyobbaknak az otthoni szol- 
gálat kérdése lesz nehéz, mert koruk és fejlődésük mind mesz- 
szebb veti őket az otthoni érdeklődési körtől. Ezért velük kü- 
lönösen tisztázni kell két kérdést, egyiket azt, hogy az otthon 
munkája és jövője reájuk vár és szüleikkel és kisebb testvé- 
reikkel szemben kötelességeik vannak, a másikat azt, hogy 
Isten határozott parancsa és akarata, hogy a csoport szelle- 
mét otthoni életükbe vigyék be. A másik iránti szolgálatnál 
a kisebbek közt előfordulható és előforduló számtalan vissza- 
vonásra kell nagy gondot fordítanunk, azokat kellő időben 
meglátni és elenyésztetni. A takarékosság gondolatát a kiseb- 
beknek a pénz nagy jelentőségének és eszközéül való felhasz- 
nálásának gondolatával szemléltetjük, mi mindent lehetne 
tenni azzal a pénzzel, mely csak egy nap is semmivé lesz, a na- 
gyobbaknak már beszélnünk kell annak gazdasági, nemzet- 
gazdasági fontosságáról is. A hivatás gondolatát és annak 
igazi keresztyén értelmezését különösen a nagyobbak cso- 
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portjában kell kiemelni, egyénenként mutatva rá, hogy a kü- 
lönböző pályán levő fiúk mit tehetnek azon a keresztyén szel- 
lem terjesztése érdekében. A világtestvériséget a nagyobbak 
érzik meg ugyan igazán, de a kisebbeknél fel kell ébreszte- 
nünk az érdeklődést más nemzetü, de hasonló célért már ré- 
gebb idő óta és hatásosabban küzdő testvéreik iránt, lelki kap- 
csolatot teremteni köztük. 


Igy lehetséges lesz mindkét korosztályt olyan érvekkel 
és bevezetéssel nyerni meg és azt mutatni nekik a programm- 
ból, amit épen velük, az ő korukban levő, az ő erejükkel és 
képességeikkel rendelkező fiúk tehetnek azért a célért, amit a 
programm eléjük tüzött. Természetes, hogy evvel együtt jár 
a kisebbek és nagyobbak között az igazi testvéri érzés fejlesz- 
tése és ápolása. Rendes körülmények között elég sok minden 
választja el ezt a két kort egymástól és mégis egy dolog van, 
ami őket mindig összeköti, sőt a nagyobbak lelkében, akik 
pedig fejlődésüknél fogva hajlandóbbak a kisebbek lenézésé- 
re, kiváltja az azok iránti mélységes szeretetteljes barátságot 
és ez az a tudat, hogy ők a kisebbekkel együtt egy ponton ta- 
lálkoznak és találják meg egymást: a Krisztus szolgálatában. 
Azok között, akik itt találkoznak, látni fogjuk, mint hálaadás- 
sal láttuk már gyakran, kiépülni az igazi barátság tevékeny 
munkáját, melyben a nagyobbak felelősségük tudatában sze- 
retettel hordozták a kisebbeket, ezek pedig hűséges engedel- 
mességgel követték nagyobb barátaikat, akik felettük nem 
uralkodni, hanem nekik szolgálni, akartak. 


 
 


7. A munka külső kapcsolatai 
 
A programm azon az állásponton áll, hogy ez a munka, 


mely itt le van írva és melynek céljai elérésére a lehetősé- 
get feltártuk, minden szervezet nélkül is működhetik s ami 
hozzá föltétlenül kell, az olyan fiúk, akik elfogadják a prog- 
ramm célját és egy olyan vezető, aki hajlandó Isten országa 
szolgálatába állani azáltal, hogy Krisztus uralmát az ifjúság 
között munkálni akarja. 


Természetes azonban, hogy mihelyt többen vannak, akik 
ezt a programmot elfogadják és eszerint dolgoznak, közösen 
vallva ugyanazt a célt, ezek a csoportok egymással kap- 
csolatba lépnek és kapcsolatot tartanak fenn. A kapocs, ami 
őket összetartja, nem szervezeti, hanem lelki, mert közös célért 
dolgoznak, tehát egymás munkája iránt érdeklődnek, abban 
egymást segítik, közös összejöveteleket, kirándulásokat, tábo- 
rozást tartanak és közös konferenciákat, melyeken a csopor- 
tokban már megtárgyalt kérdéseket együtt megbeszélik egy- 
másnak így lelki és szellemi támogatást nyújtva, s épülve 
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egymás által. Minden csoportnak csak ajánlható, hogy érint- 
kezésbe lépjen egy másikkal, vagy a többiekkel, hogy ezáltal 
munkája szélesebb látkörü, elevenebb, öntudatosabb, határo- 
zottabb legyen. Ezt az összeköttetést fenn lehet tartani láto- 
gatások, levelezés stb. által. Egy városi fiúkból álló csoport 
sokat nyerhet és sokat is adhat, ha egy falusi fiúkból állóval 
közelebbi ismeretségbe kerül, megismerkedik annak nehézsé- 
geivel s egyuttal megmutathatja annak a munka olyan útjait, 
melyek azok előtt ismeretlenek voltak addig. Sok áldás és erő 
származhatik ezekből a kapcsolatokból azokra, akik Isten 
ügyéért küzdenek és előhaladás magára az ügyre is. 


Ha egy kapcsolat létesül a csoportok között, melyek ezt 
a programmot elfogadták és eszerint dolgoznak, ezt a gondo- 
latot a már említett konferenciák révén terjeszthetik külö- 
nösen. A konferenciák arra valók, hogy a különböző csopor- 
tokból összegyűlt fiúk egymást megismerjék, egymásra hatá- 
sokat gyakorolhassanak, ott egy nehány napig azoknak a ha- 
tásoknak legyenek kitéve, melyeket a programm szelleme 
sugall. A konferenciákat legalkalmasabb nyáron tartani és 
pedig lehetőleg sohasem városban, hanem olyan helyen, ahol 
a fiúk a szabad természettel érintkezésbe kerülhetnek. A kon- 
ferencia jó alkalom nagyobb táborozásra, ahol az együttes 
élet és munka áldásai kifogyhatatlanok. Rendjére, az ottani 
együttélésre áll az, amit a táborozásról mondottunk. Ami a 
konferencián végzett munkát illeti, megjegyezzük, hogy azt a 
konferencia előkészítésénél gondosan meg kell állapítani. 
Pontos és szigoruan betartott programmja legyen minden 
konferenciának, melyekre nézve ajánlható a következő napi- 
rend: felkelés: 6.30. Reggeli: 7.30. Bibliaórák csoportokban: 
8―9. Konferencia: 9―11. Előadás: 11―12. Pihenés: 12―1. 
Ebéd: 1 órakor, pihenés, fürdés, játék 2―4.30. Uzsonna: 4.30. 
―5. Konferencia: 5―6. Vacsora: 7.30. Esti áhitat: 8―8.30. 
Lefekvés 9.30. A délelőtti bibliaóra megbeszéléssel van össze- 
kapcsolva, tehát bibliatanulmány, az esti áhitat egy rövid, az 
alkalom közvetlenségével jellemzett bibliamagyarázat. A dél- 
előtti konferenciák súlyosabb személyes kérdéseket öleljenek 
fel (pl. Kiket tartok legnagyobb hősöknek, Ki nekem Jézus 
Krisztus, Hogyan táplálom lelki életemet, stb.), a délutániak 
könnyebb kérdéseket, melyek inkább az élet viszonyaira vo- 
natkoznak (pl. A keresztyén szórakozás, Családom és én, Mit 
tehetek társaimért, stb.), A konferenciákra áll mindaz, amit a 
megbeszélések vezetéséről mondtunk, tehát a fiúk beszéljenek 
és ne az előadók, s távol tartsunk minden kényszert és erőlte- 
tettséget. Az előadások foglalkozhatnak kiváló személyiségek- 
kel, de nem életrajzszerüen, hanem eleven jellemképek alak- 
jában, vagy tárgyalhatnak kérdéseket. (Mi a külső misszió, A 
keresztyén szeretet munkái, stb.). Meg fogjuk látni, hogy 
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ezeken a konferenciákon sok áldás fogja követni a munkát, 
ha a fiúkat közel tudjuk hozni magunkhoz és egymáshoz, de 
főképen a munka eszményéhez, Krisztushoz. 


A munka külső kapcsolatai között szólanunk kell arról, 
hogy mi enmek a munkának a viszonya az egyházhoz, iskolá- 
hoz, s a családhoz. Nem kell fejtegetni részletesen, mert aki 
e könyvet végigolvasta, nyilván láthatja, hogy ez a programm 
a fiúk nevelésében olyan eszközt nyújt az egyház, iskola és 
család számára, melyet alig lehet mással érték tekintetében 
összehasonlítani. Komoly, öntudatos, szolgálatban hű és kö- 
telességteljesítésben pontos egyéneket nevel mindegyik szá- 
mára, ha a vezető elvégzi és lélekkel végzi el azt, amit a 
programm ajánl. Az egyház különösen megnyerheti vele az 
ifjúság azon rétegeit is, melyek eddig gondozó kezének hatá- 
sát nem érezték. Ha sok és nagy feladatot ró is rá a lelkész, vagy 
tanító, vagy tanár vállára, aki a vezetést vállalja, de viszont 
olyan eredményeket fog felmutatni, melyek örömmel tölthetik 
el a lelkét. A programm úgy van megalkotva, hogy legtelje- 
sebb mértékben ki akarja használni azokat az erőket, melyek 
az egyházban vannak. Azért nagyon ajánlatos, hogy az 
egyházközségekben a lelkész, vagy arra alkalmas és lelkileg ké- 
pes segítőtársa, mindjárt a legelső alkalommal megragadják 
a munkára való lehetőségeket és pedig a konfirmáció vagy 
más ilyen egyházi alkalom felhasználásával. Mint említet- 
tük, már a konfirmációra jelentkezők és előkészülők közül ki 
lehet választani azokat, akik a munkában részt akarnak és 
képesek venni. Nem szabad megijednünk tőle, ha a fiúk szá- 
mára a programm nehéznek is tetszik, mert ez meg mindig 
jobb, mintha nagyon könnyű volna nekik. s a későbbi munka 
igazolni fog bennünket abban, hogy a fúik a munkát megked- 
velik és abba belejönnek. Ép így meg lehet kezdeni a munkát 
az elemi iskolák magasabb osztályaiban is. 


Az iskola, ha ezt a programmot be tudja vinni az ifjúság 
közé szintén sok áldásos eredményt fog látni. Itt a tanárok 
közül valaki, de az, aki a munkát nem csak külső kereteiben, 
hanem belső lelki jelentésében is nézi és értékeli, veheti át a 
vezetés munkáját, először csak egy, de jó csoportba gyűjtve és 
válogatva össze a fiúk közül azokat, akik vállalkoznak. Ha a 
magasabb osztályosok közül talál olyan komoly fiúkat, akik 
a legszigorubb vizsgálat mellett is megállják a helyüket, úgy 
vallásos életük mélysége, mint a kisebbekkel való viszonyuk 
tisztasága tekintetében, de csakis akkor, bevezetheti őket egy 
év alatt a munkába úgy, hogy a következő évben már lesz 
két csoportja, egy a saját, a másik kisegítője vezetése alatt 
kinek munkáját mindig saját maga ellenőrzi és támogatja. 
Nagyon hangsulyozzuk itt megint azt, hogy a munka a lelki, 
vallási mélység hiánya által teljesen kiforgattatnék eredeti 
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irányából és nem mutatná fel a kellő eredményt, azért erre 
nagyon nagy gond fordíttassék. Ma igaz, hogy a kisebbségi 
iskolákba járó fiúk óraszáma és munkája szinte elbirhatatlan 
sok, mégis nem képzelhető, hogy ha egyszer a fiúk ilyen ne- 
velésének nagy lelki, szükségét, egyházi, nemzeti, kulturális 
és erkölcsi jövendőnkre való fontosságát beláttuk, ne tudjunk 
alkalmat adni a fiúknak, különösen, ha ők maguk hajlandók 
rá, hetenkint két órán arra, hogy lelküket neveljék és erő- 
sítsék. Ez egy olyan munkatöbblet, mely erőben sokkal ke- 
vesebbet kiván, mint amennyi sikert és áldást hoz. 


Hogy a családnak mit jelent ez a munka, azt szintén nem 
kell részletesebben magyarázni, mint nem kell azt, hogy mi- 
lyen fontos a családra nézve, hogy a fiúk, akik kebelében fel- 
nőnek és az életre előkészülnek, ne legyenek elzárva ennek 
áldásaitól. Az a szülő, aki ettől elzárja gyermekét, ellensége 
saját magának, mert azokban „akadályozza meg, amelyek 
jobbá, derekabbá és jellemesebbé tehetnék. 


A más ifjúsági mozgalmakkal és munkákkal, mint a 
cserkészmozgalom, Ifjúsági Keresztyén Egyesületek, s más 
ifjúsági egyesületek, teljesen egyetért a programm mindab- 
ban, amiben azt nyújtják, amit ő. Egyoldalu képzésre törekvő 
körökkel (sportkörök, önképzőkörök, stb) szemben hangsu- 
lyozni kivánja az ifjúság egységes nevelésének jelentőségét 
és ebben a tekintetben többet nyújt, mint ezek, mert nem- 
csak egy oldalon akarja kifejteni az ifjúság képességeit, ha- 
nem olyan ifjúságot akar nevelni, mely minden téren meg- 
állja helyét az élet versenyében. A cserkészmozgalommal 
azonos alapon áll, de a programm terjedelme nagyobb, mint 
a cserkészmozgalommé, s bár nélkülöz bizonyos külsőségeket, 
mint a cserkészruha, jelvény, szervezet, (noha ezek a külsősé- 
gek bármely csoportban tetszés szerint pótolhatók), mégis 
több dologban haatározottan különbözik a cserkészmozgalom- 
tól: egyrészt, mert jellege határozottan keresztyén alapon áll, 
másrészt, mert mélyebb lelki alapozást akar adni az ifjúság 
nevelésének, harmadszor, mert a cserkészmozgalom külső esz- 
köze helyett a személyes munkát jobban előtérbe helyezi, 
mint az. 


Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek munkájával telje- 
sen közös a programm munkája és célja. Ezért az igazi ilyen 
egyesületek, melyek ezek eredeti céljához és munkamódszeré- 
hez hivek, könnyünek fogják találni e programm elfogadását 
s tagjaiknak ebbe való bevezetését. 


Ilyen módon, ha látjuk, milyen sok lehetőség van a mun- 
kának külső kapcsolataira is, nem lesz nehéz beszélni arról, 
hogyan kell ennek a programmnak a bevezetésében olyan lé- 
péseket tenni, melyek a programm eszméjének terjesztését 
hozzák magukkal. Ha terjesztésről van terjeszkedésről beszé- 
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lünk, nem egy egyesület, vagy szervezet terjesztését értjük, 
hanem a programmnak, mint ilyennek terjesztését, vagyis 
propagálását annak a gondolatnak, mely a programmban 
fejeződik ki. Ez minden csoportnak kötelessége is, hogy ter- 
jessze a programmot, nem másért, hanem, hogy az igazi ifjú- 
ság eszménye terjedjen és erősödjék. E terjesztésre legalkal- 
masabb maga a munka, a csoportok által és azok kapcsolatai 
által. Az a csoport, vagy azok a csoportok, melyek e prog- 
ramm által megtalálták az élet igazi útját, nem fognak ha- 
bozni, hogy maguk, köré gyűjtsék társaik közül azokat, akik 
egy ilyen útra vágynak és azt keresik. Konferenciák, lapok, 
füzetek, irodalmi, baráti érintkezés, stb., sok utat nyitnak 
erre, melyek mind felhasználhatók. 
 
 


8. A vezető képzése és önképzése 
 
A munka, mint többször hangsulyozva volt, nagy mér- 


tékben függ attól, hogy a vezető mennyire képes a program- 
mot átérteni, s annak megvalósítására a fiúkkal együtt dol- 
gozni. Különösen két képesség az, amire a vezetőnél itt szük- 
ség van: az egyik, hogy saját maga öntudatos, komoly vallá- 
sos lélek legyen, aki számot vetett ezen a téren magával és a 
hétköznapi u. n. vallásosság kivánalmain túl emelkedve, ko- 
molyan akar Krisztusért és az ifjúságért dolgozni. A másik 
feltétel, hogy a maga ismerteit, felkészültségét, úgy intellek- 
tuális, értelmi, mint lelki élete és testi arravalósága terén ál- 
landóan növelje, fejlessze, hogy a munka egyik ága se találja 
készületlenül. 


A jó vezető állandóan képezi magát, nemcsak mindennap 
gondol azokra; akik gondozása alatt vannak, hanem arra is, 
hogyan válhatik napról-napra alkalmasabbá a feladathoz, 
melyről elismeri, hogy nem saját maga vállalta, hanem Isten 
bízta meg vele. A vezető önképzésére nézve a következő dol- 
gokat kell előírnunk: Elsősorban a lelki élet ápolása terén 
kell állandóan fejlődnie. Ebből a célból szükséges, hogy a ve- 
zető maga is mindennap foglalkozzék a Bibliájával, ne csak 
abból a szempontból, hogy abban mit talál olyant, amit a fiúk- 
nak elmondhat, hanem a saját lelki élete növelésére is. Ha 
ezt elhanyagolja, egy idő mulva azt fogja tapasztalni, hogy 
magyarázatai a Bibliából unalmasakká, erőltetettekké és erőt- 
lenné válnak, míg ha állandóan saját maga is épül, amit ő 
kapott Istentől, a fiúknak mindig új és eleven bizonyságtétel 
gyanánt tudja azt elmondani. A napi csendes óráján a vezető 
a Bibliával úgy foglalkozzék, hogy redszeres tanulmányokat 
folytasson. Pl. egy ideig vehet elő bibliai jellemek tanulmá- 
nyozását, máskor egy tanulmányt folytathat a Jézus életéből, 
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aztán előveheti a példázatokat, vagy a prófétákból egy átte- 
kintő tanulmányt stb. Ha egy ilyenen átment, ezt fel is ve- 
heti a csoportban tanulmányozásra, nem lesz előtte idegen és 
sokkal többet fog tudni mondani a fiúknak róla, de sokkal 
többet is fog meglátni benne maga is. A napi csendes órához 
hozzátartozik, hogy az önvizsgálatban, imádkozásban gyako- 
rolja magát, nem feledvén el sohasem imádkozni a csoport 
tagjaiért, köztük különösen is azokért, akik nehéz körülmé- 
nyek, vagy kisértések között vannak. Az, aki csendes órát 
nem tart, nem lehet jó vezető. 


Emellett képeznie kell magát azokban az ismeretekben, 
melyek a programmban előfordulnak, s melyekről a fiúknak 
felvilágosítást kell adnia. A nemzete és egyháza története, a 
természet élete, az egészségápolás különböző módjai, iroda- 
lom, tudomány, művészet, ipari és kereskedelmi életre vonat- 
kozó ismeretterjesztő cikkek és könyvek nemcsak néha-néha, 
de rendszeres olvasása, segítenek neki annak az ismeretanyag- 
nak megszerzésében, melyet a fiúk méltán várnak tőle. Kü- 
lönösen tanulmányoznia kell a fiúk testi és lelki fejlődéséről 
szóló cikkeket és könyveket, egészségtani, lélektani ismeretek 
szerzésének céljából, hogy könnyebben és biztosabban tudjon 
velük foglalkozni. Amennyiben csak teheti, olvasson peda- 
gógiai, neveléstani műveket, keresse az ilyen vonatkozásu 
közleményeket, alkosson véleményt a bennük foglaltakról. 
Olvasmányairól csináljon jegyzeteket, hogy azok ne vesszenek 
el számára. 


A vezetőnek munkája sikeréhez fontos, hogy tervtelenül 
és felületesen semmibe se kezdjen bele. Ezért minden munká- 
jára terveket kell készítenie, s e tervek megvalósításának 
módozatait előkészítnie. Ha egy összejövetelre készül, ha ki- 
rándulást akar csinálni; vagy a szülők valamelyikével akar 
beszélgetni, sohase induljon el előkészület nélkül, de sohase 
mulassza el, hogy erről való tapasztalatait magának felje- 
gyezze. Ezekben a tapasztalatokban állandóan növekedjék, 
erősítse magát és használja fel régebbi tapasztalatait arra, 
hogy máskor nagyobb sikert érhessen el. 


Minden olyan egyház, vagy iskola, mely e programmot 
használatba veszi, s amelyiknek szüksége lesz vezetőkre, az 
előtt a kérdés előtt áll, hogyan képezzen vezetőket magának, 
mert ahoz, hogy valakit vezetőnek alkalmazzunk, nem elég 
csak a lelkesedés, szükséges hozzá a megfelelő előtanulmány 
és kiképzés is. A vezető legjobban úgy képződik, ha egy 
csoportot bizunk rá, s állandó támogatással, nehézségeinek 
és problémáinak megbeszélésével segítjük, hogy csoportja 
vezetése alatt sajátítsa el mindazokat, amikre szüksége van. 
Legjobb vezető pedig abból lesz, aki maga is ennek a munká- 
nak a kebelén nőtt fel és ezt a programmot, már gyermek- 
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korában elfogadta és magáévá tette. Emellett azonban szük- 
ség van rá, hogy a leendő vezetőket kiképezzük több olyan 
kérdésben, melyek ismerete és gyakorlata nélkül nem lesz 
képes eredményes munkát folytatni. Ezért legalkalmasabb a 
leendő vezetőket tanfolyamokon képezni ki. E tanfolyamok 
rendezhetők egy heti időtől egészen három hónapig, természe- 
tesen minél alaposabb a tanfolyam, annál eredményesebb. A 
tanfolyam konferencia alakjában is tartható. Minden tanfo- 
lyamnál tekintettel kell lenni arra, hogy az nem tudományos 
előadásokat kiván meg egyedül, hanem főként nevelést, ami- 
ből a leendő vezető megláthassa, hogyan kell neki a csoport- 
jával bánnia. Azért a következő beosztás ajánlatos: a napi- 
rendre nézve épen olyan megállapított beosztás és rend, mint 
a konferenciáknál mondottuk. Minden reggel egy bibliatanul- 
mány, utána délelőtt egy-két előadás. Délután megint elő- 
adás, de már a gyakorlati kérdéseké, összekapcsolva azok 
megbeszélésével. Este megint bibliatanulmány. A délután fo- 
lyamán, vagy estefelé külön időt állapítunk meg a játékra. 
Ami az egyes alkotórészeket illeti, a bibliatanulmányra nézve 
megjegyezzük, hogy itt ez egyrészt a lelki elmélyedésre való 
alkalmak begyakorlása, másrészt bevezetés a Biblia önálló ta- 
nulmányozásába, tehát a reggeli bibliaóra mindig arra fordí- 
tandó, hogy ott a résztvevők a Bibliának magának a tanul- 
mányozásával foglalkozzanak, mint pl. erre alkalmat ad egy, 
a próféták, vagy Jézus élete stb. köréből választott tanul- 
mány, míg az esti bibliaóra a személyes élet kérdéseinek le- 
gyen szentelve. A délelőtti előadások között kell beszélni pl. 
a fiúk lélektani megfigyeléséről, a Biblia szerepéről a mun- 
kában, a hit szerepéről, itt adunk történelmi, természetrajzi 
stb. ismereteket, szóval itt dolgozzuk fel a programm ismereti 
anyagát, hogy minden-megbeszélés és előadás anyaga készen 
legyen a vezetők számára. A délutáni előadások és megbeszé- 
lések anyaga a módszerre vonatkozik s beszélgetésekkel van 
összekötve, ahol a résztvevők véleményüket előadhatják. 
Ugyanitt tárgyalunk meg olyan kérdéseket, melyek a prog- 
rammban szintén előfordulnak, mint pl. Mi nekem az egyház, 
Mit tehetek népemért stb. Az egész tanfolyam alatt nagy gon- 
dot fordítunk arra, hogy a résztvevők komolyan készüljenek 
el a munkára és annak módszerét jól elsajátítsák. Meg kell 
ismertetni velük és meg kell tanítani őket mindazon játékokra 
is, melyek a programmban előfordulnak, ebben a helyes, pon- 
tos játék szabályaira és vezetékre. 


Ne bocsássunk vezető tanfolyamra és ne engedjünk cso- 
portvezetőnek olyat, aki lelkileg nincs a dologra előkészülve, 
s aki a munkát kényszerből, egyéni ambicióból, vagy más 
mellékcélból végezné. Az ilyenek csak tönkreteszik és elront- 
ják azokat is, akik vezetésük alá kerülnek. 
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ELSŐ RÉSZ 
 
 
 


A fiúk 
 
 


Ebben a könyvben a fiúk neveléséről beszélünk és pedig 
12―18 éves korban. Ez a kor is két korszakra oszlik, mely 
úgy a fiúk fejlődésének, mint ennek alapján a programmnak 
is két szakát alkotja, egyik a 12―14 éveseké (3 év), a másik 
a 15―17 éveseké (3 év). Ezt a két korosztályt meg kellett kü- 
lönböztetni, mert ezek között munkát együtt végezni nem le- 
het. A különbségi fokozatok egyrészt a fiúk fejlődésével, más- 
részt a munkával foglalkozó részben tünnek ki és jelöltetnek 
meg. Szükséges az itt adott lélektani jellemzés kiegészítése 
megfigyelés és tanulmányozás alapján. 


 
 


1. Testi fejlődésük 
 
Ebben az egész korszakban a fiúk testi fejlődését külö- 


nös figyelemmel kell kisérni. Mindjárt ennek a korszaknak a 
küszöbén 12 éves korában a fiúk gyors fejlődése miatt olyan 
veszélyek állhatnak elő, melyeket a vezetőnek ismernie és me- 
lyekben segítnie kell. A serdülés fizikai, testi elgyengüléssel 
kezdődik, melyet a 12―14 éves fiúknál sokszor észre lehet 
venni. Ezzel együtt azonban a testi növekedés is számottevő, 
melyet egyéni feltételek mellett a különböző megélhetési vi- 
szonyok, otthoni kedvező vagy kedvezőtlen körülmények na- 
gyon befolyásolnak. A növekedés leggyorsabban 14―17 év- 
ben történik az első éveket leszámítva. Azért szükséges, hogy 
a vezető a gyermek testi fejlődésének külső adatait (növeke- 
dés, súlygyarapodás, izomerősödés stb.) figyelemmel kisérje 
és állandóan számbavegye. 


Különösen fontos azonban itt azoknak a testi változások- 
nak megfigyelése, melyek a serdüléssel járnak együtt. A pu- 
bertás korában beálló testi változások mellett az egész szel- 
lemi fejlődésben is egészen új éra kezdődik, úgy, hogy ez a 
gyermek egész életét magával sodorja és befolyása alatt tart- 
ja. A föllépő testi elváltozások közül, mint legfontosabbat, a 
nemi szervekben történő fejlődést evvel együtt az agy növe- 
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kedését a hang változását említjük. Ezek a fizikai változá- 
sok, a fiú tudatába először, mint nyugtalanító, titokzatos je- 
lenségek lépnek be, melynek okát nem tudja. A lélek homályos 
mélyéből jönnek felszínre sejtelmek és gondolatok, melyek a 
testi fejlődése és élete által kiváltott kisértéseket, vágyakat 
konkrét formába öltöztetik, a képzelete felékesíti és csábító 
alakban eléje tárja, míg egy „felvilágosító“ jó barát, egy már 
az ilyen dolgokban járatos tanulótárs egyszerre letépi szemei- 
ről a fátylat, ami az eddig sejtelmes, félig tudatos, s a lelke 
mélyén rettegett titkot eltakarta és ami óvta eddig attól, hogy 
ezzel visszaélhessen. 


Látjuk, hogy ezek a kisértések alapjában a testi életben 
gyökereznek, arra támaszkodnak, abból merítnek erőt. Ebből 
következik, hogy ezek ellen nemcsak egyoldalúlag szellemi 
neveléssel kell küzdenünk, hanem az által is, hogy a test meg- 
újuló erőit, azt az egész túlvirágzó fejlettséget levezetjük, al- 
kalmat és foglalkozást adunk a testnek más oldalon, hogy 
így egyoldalú erőfölöslegét fölhasználhassa. Tisztán felvilá- 
gosítás, a veszélyekre való figyelmeztetés eszközével nem- 
csak, hogy e veszélyeket el nem hárítjuk, sőt épen föltárjuk 
és tudatossá tesszük ezeket a lappangó kisértéseket, míg a test 
fejlesztése, edzése és fegyelmezése gyakorlatával eszközt, 
adunk a fiúk kezébe, mellyel visszaverhetik az ellenséget. Mi- 
vel azonban az igazi veszedelem és a kisértések igazi harc- 
mezeje nem is a testi, hanem a lelki és szellemi élet területén 
van, s a szellemi fejlődésben tünik ki, hogyan befolyásolja ez 
a korszak a fiúk szellemi élete megnyilvánulását, a szellemi 
nevelés adja ez ellen is az igazi fegyvereket. 


 
 


Kérdések további tanulmányozásra és megbeszélésre: 1. Mi- 
lyen jelei vannak a serdülésnek? 2. Milyen életkorban van ez ta- 
pasztalataink szerint? 3. Kisérjük figyelemmel, hogy milyen veszé- 
lyeket rejt a testi életre nézve magában ez a kor? 4. E veszélyek 
milyen feladatokat írnak egy nevelési programm elé? 5. A játék- 
nak milyen szerepe van a gyermek testi fejlődésében? 6. Mit tehet 
egy nevelői munka a serdülő kor veszélyei ellen? 


 
 


2. Szellemi fejlődésük 
 
Az az átalakulás, melyen 12―17 éves korban a fiúk szel- 


lemi élete átmegy, meglepően érdekes, bár nagyon bonyolult. 
Mivel a fejlődő sexuálítás a fiú minden gondolatát, érzését, 
értelmi és akarati működését áthatja és befolyásolja, könnyen 
megérthető, hogy a fiú mások előtt szeszélyesnek, kiszámít- 
hatatlannak, megbízhatatlannak látszik. Értelmi életében az 
érdeklődés megnövekedése, sokoldalusága, nagy, általános 
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kérdések iránti tudásvágy, megfigyelés jellemzi az első kor- 
szakot, (12―14) míg a második korszakban (15―17) kezd ez 
általános érdeklődés helyet adni specialisabb részletek utáni 
kutatásvágynak, az emberi életre, szabályokra és törvényekre 
vonatkozó elvi kérdéseknek, kifejlődik élesen az itélkezés, a 
mások véleménye iránti bizalmatlanság stb. Érzelmi életében 
végletek között mozgó mindkét korszakban. Különösen azon- 
ban az első korszakot jellemzi az érzelmi hullámzások közötti 
hánykódás. A hangulatai nagyon könnyen változnak s ezek 
mögé, mintegy bástya mögé veszi be magát. Az első korszak- 
ban érzelmi élete különösen csapongó. Váratlanul lendül át 
egyik érzelemből a másikba, hamar sértődő, a felnőttekkel 
szemben bizalmatlan, de aki bizalmát megnyeri, annak telje- 
sen kiszolgáltatja magát. A tekintélyek iránt ösztönszerü lá- 
zongás él benne, melynek még hangot nem ad, de ez már zár- 
kózottságra készti, s ellenszenvének gúnyban és a másik 
gyöngéi éles megfigyelésében való kifejezésére. A másik nem- 
mel való érintkezésében zavar és ügyetlenkedés van, sokszor 
félelem és a találkozás kerülése, melynek magyarázata, hogy 
a felébredő ösztöniség még előtte is rejtve van s amit sejt be- 
lőle, az szégyenkezésre ösztönzi, rejtőzni akar, mig meg nem 
nyilatkozik a lelkében alakúló titok. A második korszakban ez 
megváltozik. Környezetével szemben való elzárkozása (ha kül- 
sőleg nem is, belsőleg) fokozódik: kialakúlóban van az ő saját 
világa, melyet félt a kiváncsi és ellenséges szemektől. Ezentúl 
egy vele szemközt álló idegennek sohasem adja át többet fen- 
tartása nélkül magát, bizalmában is mindig van egy adag tar- 
tózkodás. Az érzelmi életét háttérbe akarja szorítni. A másik 
nemmel szemben nem tartózkodó, itt gyöngédsége émelygős 
romanticizmussá, érzelmessége ábrándozó kalandossággá 
lesz. Akarati életében mindkét korszakot a tevékenység vá- 
gya jellemzi, de ez különböző alakban nyilvánul nála. Az 
első korszakban ez a tevékenység szociális sikban mozog, 
célja a külsőből szerezni meg valamit, a másodikban a maga 
érvényesítése, kifejezése. Az első korszakban kezd kifejlődni 
érzéke a kör iránt, melyben él, megérzi az annak való szolgá- 
lat jelentőségét, s hogy abban reá külön szerep vár. Nagyobb 
egységek iránt kevés érzéke van, inkább a család, iskola, lép 
elé a maga szociális jelentőségében. A barátsága társadalmi 
barátság, egy közös gyakorlati cél meglátása ösztönzi rá, mely 
lehet rablóbanda alakításától vallás- vagy nyelv alkotásig 
minden. Más oldalról már ébredezik benne a társadalmi rend 
született ellensége, az önálló egyéniség, mely most még csak 
gyakorlati eredményeiben és jelenségeiben támadja a fenn- 
álló rendet. Új lehetőségei nyílnak meg előtte a közös erőnek 
és a saját ereje fölhasználásának, mint ez az egyesületalakí- 
tási törekvésekben és a saját magában való bizalom számta- 
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lan jelében tündöklik. A második korszak itt is nagy válto- 
zást mutat. A nagy szociális kérdések meglátása magával 
hozza a szociális közösségek szigorú kritika alá vonását. Ezek- 
kel szemben állítja oda a maga egyéniségét, annak szempont- 
jait, követelményeit. A társadalmi rendet és jelenlegi társa- 
dalmi uralmat elvi szempontokból támadja, ezeknél jobbat és 
igazságosabbat tud. A barátságában elvi szempontokat keres 
(irodalmi, művészeti stb.), önbizalmában féktelen, mindenki- 
től és mindentől félti istenadta önmagát, mellyel szemben hol 
kritikátlanul hiszékeny, hol indokolatlanul kemény és ön- 
marcangoló. Bár tettől feszül a lelke, már sejti, hogy ereje 
gyönge lesz megvívni e harcot, s kisért már benne a pesszi- 
mizmus keserüsége. Ez a tapasztalat, a saját gyöngeségéről 
azonban válhat áldásos forrásává egy új fejlődésnek, de válik 
sokszor szomorú hitevesztéssé és ezzel pusztulást hozhat a 
lélekre. 


Az értelmi téren ezért a fiúkat ebben a korban önálló ku- 
tatásra, tapasztalatok szerzésére, gondolkozásra kell nevel- 
nünk, felmutatni neki különösen a kisebbeknek, hogyan sze- 
rezhetnek maguk ismeretet, hogy ismereteik szer- 
zésére bizalommal forduljanak hozzánk. Nem kész ered- 
ményeket kell nekik adni, hanem rávezetni arra, hogyan jut- 
hat el maga ez eredményekhez, megsejtetni vele, hogy a je- 
lenségek világa mögött hogyan áll a törvények és okok világa. 
A második korszakban az önálló kutatás útjait mutatjuk 
meg nekik, amivel elhárítjuk azt a veszedelmet, hogy vélemé- 
nyünk rájuk erőszakolásával gyanusítva, bizalmukat velünk 
szemben elveszítsék. Kétségeiket megbeszéljük, véleményei- 
ket nem kicsinyeljük le, hanem rávezetjük arra az igazságra, 
ami a mások véleményében van. Az érzelmi élet terén első do- 
log bizalmat ébreszteni magunk iránt, ami úgy történik, hogy 
mi is bízunk bennük. Az első korszakban, mikor a közösségi 
kapcsolatok még erősek, kell a fiúkban szilárddá tenni a vi- 
szonyt a legközvetlenenebb ilyen kapcsolattal, a családdal és az 
egyházzal szemben. Itt neveljük rá őket, hogy az önuralom 
erejével hogyan tudnak uralkodni érzelmeiken és ösztönei- 
ken. A külső tekintélyt, a magunk személyében vezetjük át 
egy belső tekinyélyre, a társaival való együttlét helyes irányí- 
tás mellett kiöli belőle az érzékenységet. A második korszak- 
ban különösen nagy szükség van erre a bizalomra. Elzár- 
kozása így velünk szemben felenged, meg kell győznünk ar- 
ról, hogy nem tartjuk feleslegesnek megérteni őt, azt a vi- 
lágot, melyben olyan féltékenyen őriz. A nevelő személyes ba- 
rátsága és közvetlensége itt sokat segíthet. Leköszörüljük 
róla ábrándos kalandosságát azzal, hogy az élete reális kér- 
déseire irányítjuk figyelmét. Az akaratában rá kell vezet- 
nünk arra, hogy ennek az akaratnak hatása és ereje annak 
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tisztaságától és tartalmától függ. Ezt a tartalmat már az első 
korszakban tisztába kell hozni előtte, s módokat nyújtani rá, 
hogy ezt gyakorolja. Ilyen tartalmat adunk a baráti kapcso- 
latnak is a fiúk között, hogy az töltse be egészen a lelküket. 
A család és egyház értékeit is ekkor kell meglátnia. A máso- 
dik fokon akkor megmarad ezekben a közösségekben az az 
erő, ami jelentőségüket előtte megtartja. Különösen meleg 
baráti segítségre van szüksége saját maga gyöngeségeivel 
vívott harcában, ahol feltétlenül a fennt említett veszélyek 
várnak reá, ha nem jut egy olyan erő birtokába, mely ettől 
megóvja. 


Ez általános gondolatok után felemlítünk még egy pár 
olyan vonását a fiú lelkének, melyek különös tanulmányozása 
szükséges. Ilyen elsősorban a fantázia, megnövekedése e kor- 
ban számtalan értékes indítást, de egyben nagy veszélyt rejt. 


Kalandos gyermekregények, titokban kifőzött csinyek 
egyfelől, nagy és nemes célok meglátása, hősies elhatározások 
és cselekedetek másfelől, mutatják ennek hatalmát. Ennek he- 
lyes útra való terelése beszélgetés s olvasmányok irányítása 
által egyik fontos feladat. A másik jellemvonás az igazság- 
érzet, ennek fejlesztésénél az önuralom és önfegyelmezés kell, 
hogy a cél legyen. Az önállóságra törekvés jelen programm- 
ban fel van használva azáltal, hogy a fiúknak tevékeny rész 
biztosíttatik a csoportbeszélgetésekben, sőt a csoport ügyeinek 
intézésében is. Erre különösen vigyáznia kell a vezetőnek, 
hogy ne maga akarjon határozni a csoport ügyei felett, ha- 
nem beszéljen meg mindent a fiúkkal, s igyekezzék meggyőzni 
őket arról, hogy ez a helyes út. Ugyanez áll a fiúk tevékenységi 
vágyának felhasználásáról is. Arra kell igyekezni, hogy 
minden fiú aktiv szerepet vigyen a munkában. Egy néma és 
tétlen csoport, ahol minden a diktálás után megy, rosszabb, 
mint-egy olyan, ahol forrongás és elégedetlenség üti fel a fe- 
jét, mert az utóbbiból még lehet valami, de az előbbi ment- 
hetetlenül szétzüllik. Végül egy nagyon jellemző, de nagyon 
használható vonása, a fiúknak a csoporttudat, vagyis hogy 
keresik a másik társaságát, tömegben érzik jól magukat. Ez 
összefügg a szociális érdeklődésük növekedésével. Ez vezeti 
őket egymás támogatására, összetartására jóban, rosszban, kö- 
zös titkok és csinyek tervezésére és rejtegetésére. Ezt a jó 
vezető kihasználja, elvévén először is veszélyes és forradalmi 
élét azzal, hogy a csoport összetartó elvét magában az esz- 
ményben tárja eléjük, azután olyan célokat tűz ki a csoport 
elé, melyekben az összetartó erő értékes alkalmakat kapjon, 
ahol magát kifejezheti. 


Ezekre maga a programm ad mindenütt utasítást, rész- 
leteiben, itt volt a helye, hogy ezek elvileg tisztáztassanak. 
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Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez: 1. 


Van-e szükség minden fiúnál az értelem fejlesztésére a munká- 
ban (pl. diákoknál)? 2. Milyen jelei vannak az értelem fejlődésé- 
sének 12―14 és 15―17 éves korban? 3. A fantáziát támogatni, vagy 
korlátozni kell a fiúknál? 4. Hát a kiváncsiságot? Lehet-e ez és 
hogyan veszélyes? 5. Az az ösztön, mely által a fiú a parancs okát 
kérdezi, egy ponton az engedelmesség akadálya. Megengedhető-e 
neki e kérdés? 6. Szükséges-e az itélőképesség kifejlődéséhez, hogy 
egy fiúnak megrendüljön hite régi felfogása helyességében? 7. 
Felelősnek tekinthető-e a vezető a fiúk családi, iskolai stb. viszo- 
nyainak javításáért? 8. Mit lehet gondolni egy olyan fiúról, aki 
egyedülszeret lenni? 


 
3. Vallásos fejlődésük 


 
Vallásos fejlődésről a fiúk életében különösen ebben a két 


korban lehet beszélni. Egész vallásos érdeklődésük, a maga 
mélységében csodálatosan bomlik ki e néhány év alatt, ha, 
ami azonban gyakori eset, valami meg nem akadályozza. 


A fiúk 12―14 évek közti korában a vallásos fejlődés ter- 
mészeteson szoros összefüggésben van szellemi alkatuk kiala- 
kulásával. A következő pontok azok, melyekben erre kapcso- 
ló-pontokat találunk. Először az értelmi világképének kiala- 
kulása megérezteti vele azt a nagy összefüggést, ami a világ 
jelenségei mögött van és tudatára ébreszti annak a ténynek, 
mely mind ragyogóbban áll szemei elé, hogy a világ: egy- 
ség. Keresi az összefüggést a világ és saját élete egyes jelen- 
ségei közt, s kezdi sejteni, hogy ezek mögött áll valami, amit 
lassan kibontakozni lát: egy akarat. Ez a titokzatos Akarat 
vonja maga felé és innen van a fiúban a vágy az élet titokza- 
tosságai. rejtelmei után. Ezt kezdi nyomozni a saját élete 
eseményeiben. Ez a magyarázata a kételkedésének is, keresi 
azt, ami a tények mögött van. Bele akarja meríteni a maga 
életét abba a titokzatos életfolyamba, melyről érzi, hogy van, 
de amelynek mivoltát nem ismeri, csak tapogatózva nyúl 
felé. Ez a tapasztalat olyan rejtelmes előtte, hogy nem is szi- 
vesen áll elő vele másnak, csak annak, aki ebbe őt segíteni 
tudja, szemérmes félénkséggel hallgat e vágyairól, míg magá- 
ban emésztő küzdelmet vív érte. 


Ezért tévedés az a felfogás, hogy a fiúnak ilyenkor nincs 
érzéke a vallásos kérdések iránt, s hogy csak egy erkölcsi 
ideál tudja lelkesíteni. Sőt ellenkezőleg épen ebben a korban 
a legnagyobb és legmélyebb ez az érzék, mikor még rajta van 
egy Istent ösztönösen kereső lélek himpora, s hogy milyen 
komoly ez, mutatják a megtérések esetei, melyek legnagyobb 
számban ebbe a korba esnek.  


A másik pont, mely a fiúk vallási fejlődésénél tekintetbe 
jön: a hősiesség, a hősök iránti tisztelet. Ez képessé teszi őt 
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arra, hogy a keresztyénség hőseivel közelebbi kapcsolatba 
jusson. A Jézus személyiségének, amint az előtte kialakul, itt 
van a másik oldala. Míg egyrészt meglátja Krisztusban az 
isteni Akarat csodálatos megtestesülését, más oldalról sze- 
mélyiségében a bűn elleni harc vezetőjét ismeri fel benne, aki 
a világot a bűn hatalma alól felszabadítja. Azt, hogy így a 
Jézus személyisége ne csak egy elvont eszmény, vagy pusz- 
tán történeti személy maradjon előtte, úgy érhetjük el, ha rá- 
mutatunk arra, hogy ez a hősi küzdelem, melyet Jézus a 
bűnnel szemben vívott, ma is tart a világban, de főkép az 
egyes lelkekben és az itt folyó harcban Krisztus épúgy győ- 
zedelmes, mint volt akkor. Ebben az életkorban kell arra 
igyekeznünk, hogy Krisztus a fiú személyes ismerőse legyen, 
mert a következő kor kritikai szelleme csak akkor nem tudja 
megtámadni ezt, ha az a fiú lelki életébe belegyökerezett, 
reálissá lett. Azokban a harcokban, melyeket neki most meg 
kell vívnia, föltétlen szüksége van egy erőre, s ha ezt az erőt 
a Krisztus személyes hatásában tapasztalta meg, akkor, ami- 
kor majd minden fölötte álló erőben meginog a bizalma, az 
az egy mellette marad és szilárd alapot nyújt neki. 


Ez a kor különben is a nagy lelki konvulziók kora, s ezek- 
ben a konvulziókban csakis a vallásos élet képes irányítást 
nyújtani. Ha az előtte nem más, mint egy régi tradició, vagy 
bizonyos szokások, akkor tevékenységre vágyó lelke nem ta- 
lál bennünk megnyugvást. Mert viszont ebben a korban tudja 
megragadni igazán a vallást, mint valódi, reális életet, mikor 
a maga élete súlyos kérdéseiben nemcsak ismerheti, de élheti 
is Istent. Ebben a korban hajlandó, vehető rá, hogy az egész 
életét egy hősies elszánással a keresztyén életeszmény szol- 
gálatába állítsa. A lélektani vizsgálatok kétségtelenül be- 
igazolták hogy ez a kor az, amikor határozottan és öntudato- 
san tud a gyermek dönteni egy irányváltoztatás felett. Hogy 
ezt a döntést csak lassan viszi keresztül az életében, az ma- 
gától értetődik, de ha egyszer a döntés megvan, könnyebb 
rávezetni azokra a segítő forrásokra, melyekből az egyes ese- 
tekben meríthet. 


Anélkül, hogy pedagógiai problemákba merülnénk, vagy 
a jelenlegi nevelés hibáit keresnénk, szükséges rámutatni né- 
hány olyan pontra, melyek jelenben akadályozzák a 12―14 
éves fiú vallási életének kifejlődését. Ilyen elsősorban az, 
hogy a szülők és nevelők, álszeméremből vagy hanyagságból 
nem kisérik ezt a válságos időszakot figyelemmel. Restellik 
a fiú lelkébe hatolni, kitudakolni azokat a motivumokat, me- 
lyek ott a cselekedeteket és szavakat mozgatják, különösen 
tartózkodók, nemcsak szóvátételében, de megfigyelésében is 
a fiúk lelki mozgalmainak, kisértéseinek, vívódásainak. Ez 
a magatartás a fiúkat is félrevezeti és a vallásos élet kérdé- 
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seit, melyek lelkükben feltárulnak, mellőzve hajtják el meg- 
oldatlanul maguktól. Erre vezet a tapasztalathiány, az a tény, 
hogy a fiú nem keres vallási tapasztalatokat; sőt azok elől 
menekülni igyekszik. A vallás kérdéseivel szemben tanusí- 
tott indolens magatartás miatt aztán teljesen készületlenül 
azok a kételyek, azok a lelki próbák, a kisértés ezrei, me- 
lyek közül egy is elég, hogy az erejét elvegye, s melyek a kö- 
vetkező korban katasztrófálissá lesznek. 


A második. 15―17 éves korban a fiúk vallási fejlődése 
egy nagy veszedelmes krizisen megy át. Gondolkozásuk és 
a körülöttük levő egész világuk megitélése értelmi szempon- 
tok szerint igazodván, a kritika szelleme kezd élesen kiemel- 
kedni bennük. Ez a kritika kiméletlenül irányul minden ellen, 
ami másoktól hallott vélemény, álláspont, amit, mint igazsá- 
got tártak föl eddig eléjük. Megtámadja a keresztyénség alap- 
igazságait, döngetni kezdi a szociális élet törvényeit, revizió 
alá veszi másokkal való viszonyát, mindezekben a saját vi- 
lágnézetét akarja érvényesítni. Mivel ez a kritikai munka ér- 
telmi karakterü, a hatása alá kerülnek az életszokások és cse- 
lekvésformák is, s ezeket is bontogatni kezdi. Mi állhat elő 
ebből? A vallásos életre a kétely elsősorban, mely irányúl a 
vallásos világnézetre, a hit tételére, mindarra, ami értelmi. A 
másik oldalon a vallásos cselekmények megvetése, melyekben, 
üres formákat kezd látni, s melyeket ezért elvet, mert értelmi 
elemet nem talál bennük. Mi lehet az, ami e romboló munká- 
val szemben megállhat? Egyetlen egy: a tapasztalat, mely 
dacol minden kritikával, mert letagadhatatlan, el nem magya- 
rázható. Lehet boncolni, lehet magyarázni, de kétségtelen, 
hogy tény, valami, amivel számolnia kell. Ebből következik, 
hogy a vallásos tapasztalat az a fundamentum, amely ezt a 
fiút megfogja menteni attól, hogy kritikája és kételkedése 
csákányával az egész világot magára döntse. Az a fiú, aki- 
nek Isten létele értelmi meggyőződése volt, lekritizálhatja azt 
a régi hitet, akinek vallásos cselekményekből állott, helyez- 
kedhetik arra az álláspontra, hogy e cselekmények üres szer- 
tartások, de aki Isten lételét a maga életében tapasztalta, an- 
nak ezek a tapasztalatok azt a szilárd pontot fogják képezni, 
melyen lelki fejlődésben lábát megvetheti. Lehet, hogy vi- 
lágnézete és felfogása változik, lehet, hogy bizonyos cselek- 
mények értelmetlenek maradnak előtte, de hogy élete tényle- 
gesen bekapcsolódott Isten életébe, hogy Isten személyes 
jelenléte átsugározta azt, az meg fogja menteni attól, hogy a 
bizonytalanság tengerére bízza sajkáját. 


Ezért fontos az, hogy ebben a korban tapasztalatokra 
menjünk vissza, mint az előbbi korból is láttuk. Ezek a ta- 
pasztalatok bárhol nyerhetők, csak figyelmeztetni kell az ille- 
tőt rá. Hiszen Isten élete körülveszi, besugározza, áthatja a 
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mi életünk minden körét, csak az kell hozzá, hogy a saját vé- 
leményünkből, életünk „magunk által“ elképzelt és igazított 
eseményeiből vont fálylat átszakítva, rájuk eszméljünk ezekre 
a tényekre. Egy-egy alkalom, mikor egy fiú meglátja a maga 
életében Isten munkáját, mikor egy pillanatra megérezte 
közellétét, hatását, szabadító erejét, csudálatos erővel hat rá. 
Ezeket a pontokat figyelemmel kisérni, ezeket a tapasztala- 
tokat tudatosítanmi és rávenni, hogy keresse az ilyeneket, 
teszik a vallást előtte nemcsak világnézetté, hangulattá, vagy 
cselekménnyé, hanem igazi és reális életté. Nincs a világon 
ember, aki egy ekkora fiúnak meg tudná magyarázni pl. az 
imádság lényegét, hogy az ne vessen ellene elméletet elmélet 
után, vagy ne gondolná, hogy az kegyes öncsalás, vagy üres 
ceremonia, de ha egyetlen tapasztalata van az imádság erejé- 
ről, az egy tény, ami ellen elméletek sokasága sem tud 
harcolni. 


Ez vezet rá aztán a többi akadályok legyőzésére is, me- 
lyek a vallásos élet kifejlődését hátráltatják. Az individualiz- 
mus és subjektivizmus féktelenségét a lelki élet terén szintén 
az a vitathatatlan tény köti meg, hogy ilyen tapasztalatai 
vannak, s ezeket a mások tapasztalataival összehasonlítva, 
megtalálhatja az isteni élet működésének titkát. Az egyéni 
önérzet túltengését, melyet sem értelmi belátás, sem az alá- 
rendelés gyakorlása meg nem képes akadályozni, a minden- 
ható és minden fölött uralkodó Lélek előtti meghajlás akadá- 
lyozza meg. Az egyéniség kifejlődése, mely ennek a kornak 
uralkodó törekvése, csak hiú erőlködés az egyéni, személyes 
hittapasztalat nélkül, mert az egyéniség a maga sajátosságá- 
nak, de egyúttal a maga egyetemességének igazi értelmét az 
Isten életében való részvételben-találja meg, más szóval: az, 
hogy én személyesen Istenhez kapcsolódom, s Vele személyes 
viszonyban állok, adja meg a tudatát annak is, hogy Istenen 
át belekapcsolódom a világ egységes szellemébe, de annak is, 
hogy Isten számára drága és mással nem pótolható érték a 
lelkem. Az egész vezetés alapgondolata, hogy a vallást, mint 
az élet egységét mutassa meg a fiúknak. 


A vallásos tapasztalat alapjáról lehet azután a vallásos 
élet minden vonatkozásában és terén a tájékozást megadni. 
Mivel pedig a fiúk egész lelki strukturája ebben a korban 
épen kedvez a tapasztalatokig való leszállás módjának, az 
ilyen irányu munkában nemcsak maga a vallásos fejlődés 
irányítása érhető el, de az egész lélek eszményisége és az élet 
minden viszonylatának megszentelése is. 


Ebben a vezetésben mind a két korszakra nézve a sze- 
mélyiségek által való hatásnak van nagy jelentősége. A leg- 
nagyobb hatású személyiség Jézus, vele kell személyes kap- 
csolatba hozni a fiúkat, a vele való benső életközösség vezeti 
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rá őket egyedül a lelki élet nagy tapasztalataira. A vezetőnek 
mindig tudnia kell, hogy a vallásos élet fejlődése nem siettet- 
hető, nem erőszakolható. Legyen bizalmunk a fiúkban, akik- 
nek a lelke őszintén vágyik a magasabb élet felé, s legyen 
bizalmuk benne, hogy ez a magasabb Élet meg fogja nyil- 
vánítni magát nekik. A vallás: az élet egysége, tehát az élet 
minden viszonylatát magában foglalja. Ezért az egész mun- 
kának a fundamentuma az, ami azt jelenti, hogy minden 
többi munkaág erre nézve és ezért van. Szükséges és fontos, 
de csak ennek a magasabb Életnek a megnyilvánulási tere. 


 
 
Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez: 1. 


Tanulmányozzuk irodalmi művek alapján (regények, elbeszélések, 
önéletrajzok) a fiúk vallásos fejlődésének fentebb elsorolt elemeit. 
2. Melyik kor az, melyben a fiú legérzékenyebb a vallásos befolyás 
iránt? Figyeljük meg ezt a környezetünkben levőkről. 3. Milyen 
szerepe van az értelemnek, érzelemnek és akaratnak a fiúk vallá- 
sos kérdéseiben, s főkép az öntudatos vallásos életre való dönté- 
sében? 4. Van-e szükség rá, hogy legyen egy időpont a fiú életében, 
mikor döntést kívánunk tőle, hagy akar-e tudatosan Istenhez csat- 
lakozni? 5. Egy olyan vezető, aki vallási tekintetben közömbös, ve- 
zetheti-e a fiúk vallásos nevelését? 6. A fiúk lelki életének a veze- 
tésében megelégedhetünk-e az egyház hivatalos és szokásos funk- 
cióval (kultusz, vallástanítás, liturgikus funkciók)? 


 
 


4. Külső viszonyaik 
 
A fiúk külső viszonyainak ismerete két oldalról fontos a 


vezetőnek. Először, hogy ezáltal a csoportja tagjait megis- 
merje, megértse, szükségeiket lássa; másodszor, hogy alkal- 
makat tudjon tudjon nyújtani a fiúknak a munkára abban a 
környezetben, ahol élnek, mert arra törekszünk, hogy első- 
sorban ott tegyük hatékonyá a célt, melyet el akarunk érni. 


E külső viszonyok ismerete a vezető számára olyan fon- 
tos, hogy e nélkül egész munkája a csoportban talajtalanná 
válhat. Szükséges tehát, hogy míg e sorok által általánosság- 
ban megismerkedünk azokkal a külső körülményekkel, me- 
lyek között a fiúk élnek, más oldalról minden vezető ismer- 
kedjék meg azokkal a sajátos, egyéni viszonyokkal, melyben 
csoportja tagjai vannak, vagyis teljes képe legyen a fiúk 
minden életviszonyáról. Erre a személyes megismerésre még 
alább visszatérünk és módjait ott látjuk meg. 


A fiúk külső viszonyait tárgyaljuk a családban, iskolá- 
ban, munkájában, az egyházával való viszonyát, szabad ide- 
jének felhasználását, aztán a falusi, a munkás és a tanuló 
fiúkról adunk egy-egy rövid rajzot. 
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a) Otthon és család 


 
A fiúk igazi megismerésében ismernünk kell őket otthon, 


a családban és közvetlen környezetükben. Aki csak a csoport- 
ban ismeri a fiúkat, s aztán egyszerre ismeretségbe jut ve- 
lük, amint otthon vannak, látja, milyen egészen mások ott, 
alig lehet rájuk ismerni. Madáchnak nagy igazsága van, mi- 
kor azt mondja: hogy önkörében minden végtelen erős. Csön- 
des, szerény, nagyon is hátuk kullogó fiúk gyanánt ismerteket 
látunk otthon hangadóknak, erőseknek, a család büszkesé- 
gének, s viszont. Épen ebben a korban, mint mondottuk, ahol 
a családi közösség érzése a fiúknál meglazúl, szükséges is- 
merni, milyen viszonyok és nehézségek azok, melyak a fiú 
otthoni létét meghatározzák. Egyik családban ez, a másokban 
az okozhatja és képezi ezt a nehézséget. Egy gyönge fiú, akit 
a csoport sohasem tudott méltányolni, de aki otthon az egész 
családját tartja a munkájával. Egy család, melyben egy nagy- 
beteg, állandó aggodalmat és elfoglaltságot jelent, melynek 
sötét árnya ott tükröződik a fiú szemében, csak nem tudjuk 
megérteni, vagy ahol az apa vagy idősebb testvérek romboló 
szellemi hatásaival kell küzdenie a vezetők, mind módo- 
sítja és alkalmazza a munkánkat. Nagy kisértés a fiúkra nézve, 
hogy a csoportjukban, barátaik s a vezető számára hajlandók 
minden szolgálatra, de az otthoni kötelességeiket elhanyagol- 
ják. Ez ellen ismét csak az otthon ismeretével küzdhetünk. Kü- 
lönösen a lelki élet fejlesztése terén pedig egyenesen sok 
pótolni valója van a vezetőnek a családi nevelés e téren ta- 
pasztalható hanyagsága miatt. 


Ilyen megfigyelések és vizsgálatok akkor szerzhetők, ha a 
vezető a fiúkat otthonukban is ismeri, meglátogatja, megis- 
merkedik szüleikkel, testvéreikkel. Ebből nemcsak az a ha- 
szon származik, hogy a munkára nézve megnyeri a szülők 
belegyezését, úgy, hogy azok szivesebben bocsátják el fiai- 
kat, nemcsak, hogy a csoportban kapott hatásokat otthon is 
a szülők tovább fejleszthetik, nemcsak, hogy nagyobb biza- 
lommal vannak az iránt, aki fiaikat vezeti, ha ismerik és ke- 
vésbbé féltékenyek a hatására, hanem főként az, hogy így 
a fiúk útjain alkalma nyilik a vezetőnek arra, hogy az egyes 
családokban a szülők és testvérek is lassanként annak az 
eszménynek a hatása alá kerüljenek, amelyet a csoport maga 
tűzött. Ez a hatás a fiúkon át a családokra, egy nagyon 
fontos része a munkának és evvel kapcsolódik be a mi cso- 
portmunkánk az egyházunk és nemzetünk nagy, nevelői te- 
vékenységébe. A jó vezető ezt a szempontot, mely munkája 
egyetemességét megadja, körét és terültét kiterjeszti, soha- 
sem hagyhatja figyelmen kívül. 
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Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez. 1. 


A csoportunkban levő fiúk otthoni körülményei milyen módon 
szolgálnak a fiúk testi, értelmi és vallásos fejlődésének elősegíté- 
sére? 2. Helyes-e (s ha igen, milyen föltételek mellett), hogy a ve- 
zető a szülői befolyással ellentétbe jöjjön? 3. Elképzelhető-e, hogy 
egy fiú magasabban álljon erkölcsileg és jellemileg, mint családja 
és környezete? 4. Milyen veszélyek azok, melyekkel az otthon, vagy 
környezet akadályozhatja a munkában? 5. Mi oka lehet, hogy néha 
komoly vallásos családok gyermekei erkölcsi és vallási defektu- 
sokat mutatnak fel? 6. Igaz-e, mint sokan mondják, hogy az igazi 
családi élet a modern korban eltünt és soha vissza nem állítható? 
Ha igen, minő nehézségei vannak? 7. Miféle okok szólanak amel- 
lett, hogy a család közös étkezését, melyen a család minden tagja 
egyidőben, együtt vesz részt, helyesebbnek tartjuk nevelői szem- 
pontból? 
 
b) Iskola vagy munkakör 


 
Mivel a programm nemcsak a tanuló ifjúság számára 


készült, az ipari és kereskedelmi pályán levő ifjúságra nézve 
arról is kell szólanunk, mennyiben határozza meg munka- 
köre a fiú fejlődését. 


Az iskola egy bizonyos, egészen sajátságos meghatározó 
erővel van az ifjúságra. Ez a meghatározottság az iskola 
munkájában, a tanárokkal és tanuló társakkal való viszonyban 
áll. Az iskola munkája ma főképpen értelmi karakterü, az is- 
meretanyag áll absolut és objektiv követelmény gyanánt a 
fiúk előtt, s mind kevésbbé lehet arra számítani, hogy az idők 
haladtával az iskola jellemnevelői hatása megerősödjék, mert 
a modern élet az ismeretek állandó gyarapítására tör. Ami 
jellemnevelő hatása az iskolának van, az az iskola multjából, 
tradicióiból árad ki, melybe a fiúk belenevelődnek, 
belenőnek, s mely az iskolát kedvessé teszi előttük. 
A tanuló években a kötelesség határozott parancsa, a munka 
eredményének objektiv elbírálása, a szerzett ismeretanyag 
következtében a világképe fejlődése hatnak a fiú jellemének 
kialakulására, s e tekintetben a vezetőnek erősítenie kell az 
iskola iránt érzett, ragaszkodást és igyekeznie kell azon, hogy 
az iskolát a gyermek életébe beleépítse annak tradicióival és 
hatásaival együtt. Emellett az iskolai élet számtalan kisértése 
ellen is kell küzdenie, mely a tananyag követelményeivel, a 
tanárokkal és tanulótársakkal való viszonnyal szükségkép ösz- 
szefügg. A tanárok megbecsülése, azokhoz való ragaszkodás. 
A tanulótársakkal szemben a gőg és lenézés, vagy a pajtásko- 
dás helyébe az igazi keresztyén barátság lépjen. A vezető- 
nek, aki az iskolán kívül áll, attól nem függ, számtalan esz- 
köze és könnyebb eszköze van a fiúkat az iskola iránti köte- 
lességeikre rávezetni. Azon kell természetesen igyekeznie, 
hogy az iskola hatását növelje és erősítse, s hogy a fiúkat 
minél hosszabb ideig az iskolában való maradásra rábeszélni 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


17 
 
igyekezzék. Míg egyrészt kétségtelenül nem kívánatos, hogy 
a tudományos pályákra előkészítő iskolába túlterheléssel 
is menjen- az ifjúság, de másrészt föltétlen szükséges, hogy 
azokból az iskolákból, melyek az illető helyzete szerinti álta- 
lános műveltséget megadják, vagy ép szakműveltséget adnak, 
a fiúk ne maradjanak ki. 


A munkakör olyan fiúknál, akik nem járnak középisko- 
lába, hanem ipari, kereskedelmi stb. pályán vannak, hatásai- 
ban úgy ismeretterjesztés, mint jellemnevelés terén az isko- 
lai nevelést helyettesíti. Már az alsóbb korosztálynál fontos, 
de a felsőnél különösen sok alkalom van rá, hogy a vezető a 
fiúk pályaválasztására vonatkozó terveit ismerje, azok szem- 
pontjait irányítsa. A hivatás megválasztásában a gyermek 
hajlamainak, tehetségének tekintetbe vétele mellett fontos 
az a szempont, mely ezt meghatározza. Ez a szempont a mi 
programmunk célkitűzése mellett nem a megélhetás vagy ér- 
vényesülés, sem a köz java, hanem ez: hogyan állhatok én és 
melyik munkakörben tehetségeim és hajlamaim által Istennek 
legjobban a szolgálatára? Ha ezt szempontot próbáljuk a 
fiúkkal elfogadtatni, ezzel az egész kérdést magasabb világí- 
tás alá hoztuk. A vezetőnek ezért ismernie kell az egyes élet- 
pályákra való előkészület feltételeit, hogy erre a fiúknak 
tanácsot és útbaigazítást adhasson, ami természetesen távol- 
ról sem jelenti azt, hogy bármely esetben is magára vállalja 
a fiúk elhatározásában való döntés felelősségét. A döntésnél 
azonban fel kell a fiúk és a szülők figyelmét hívnia olyan te- 
kintetekre, melyek akadályokul vagy ép segítségül szolgálnak 
az illető élethivatásnál, pl. testi gyöngeség, értelmi elmara- 
dottság, stb. 


A munkában a munkaadóval való viszonya a fiúknak 
sok kisértésre ad alkalmat. Ma már csk kis részben lehet arról 
panaszkodni, hogy a kiskorú munkásokat a munkaadók ere- 
jükön felül dolgoztatják, a munkásvédelmi törvény elég vé- 
delmet nyújt, de a vezető ezt a szempontot se hagyja figyel- 
men kívül. Viszont a fiúk részéről a munka szeretete a mun- 
kaadó iránt való hűség, megbízhatóság motivumait kell ki- 
fejteni. Különösen a testi munka túbecsülése, az az felfogás, 
mely munka alatt csak a testi munkát érti, tisztázandó a fiúk 
előtt. Fordítoson gondot a vezető arra, hogy szakjában minden 
fiú igazi mesterré igyekezzék magát fejleszteni, tehát ne csak 
úgy-ahogy végezze a munkáját, hanem tanulással, fejlesz- 
téssel szakszerüen is képezni igyekezzék magát. 


 
 
Kérdések további tanulmányozásra és megbeszélésre. 1 Ha- 


sonlítsunk össze egy középiskolai tanuló és egy ipari vagy keres- 
kedői pályára készülő egyenlőkoru fiút, figyeljük meg a különb- 
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ségeket értelmi és jellembeli fejlettsége tekintetében? 2. Mennyi- 
ben szolgálja az iskola jelenleg a jellemképzést és mennyiben szol- 
gálhatná jelenlegi viszonyai között? Mennyiben szolgálja ezt egy 
iparos tanulótól megkívánt munka és tananyag? 3. Van-e és mi- 
lyen jellemképző hatása annak az ismeretanyagnak, melyet a fiú 
az iskolában kap és melyik tárgynak milyen? 4. Mi jelentősége 
van, hogy a fiúk az összes iskolákat és osztályokat végezzék, ami- 
re kötelezve vannak? Milyen szempontokból van jelentősége és mi? 
5. Minő akadályai vannak a munkás-, iparos- és kereskedő ifjúság 
értelmi továbbképzésének? Milyen a falusiaknak? 6. Milyen szem- 
pont szerint dönt ma az ifjúság- a pályaválasztás kérdésében és 
milyen szempontok szerint kellene döntenie? 
 
c) Az egyház 


 
Az egyház befolyását és jelentőségét a fiúk életében két 


faktor támadja meg. Egyik a fejlődésüknek individualista, 
subjektivista vonása, mely a tradició és társadalmi alakula- 
tok elleni harcba, az egyházat is beveszi és annak hittételeit, 
szervezetét, hatását a maga életére tagadja, vagy csökkenteni 
igyekszik erős kritikai hajlamával. A másik, ami ennek ked- 
vez, a modern szellemi életnek az az irányzata, mely az egy- 
ház és vallás jelentőseget általában az ember szellemi életé- 
ben redukálni próbálja. Ma a legújabb időben, ezt a moz- 
galmat egy másik, még veszedelmesebb kezdi felváltani, mely 
a vallásos élet helyébe részben egyéb, azt nem pótló elméle- 
teket és hangulatokat helyez (antropozófia, theozófia, spiri- 
tizmus stb.) részben a vallásos életet az egyházakon kívül 
akarja megélni. Ez a két támadás komoly veszedelmet jelent 
az ifjúságra, az előbbit a már említett módszerrel, a tapasz 
talatok útjára való rávezetéssel lehet megoldani, az utóbbi 
ellen az egyház vallásos hatásainak a növelése és erősítése 
szükséges. 


Az egyház e két támadással szemben meglehetősen elha- 
nyagolta a védekezést eddig. A családi életben vagy vallás- 
talanság uralkodott, vagy az egyházhoz való külső ragaszko- 
dás mélyebb vallási élet nélkül. Az egyház eddigi eszközei 
elégtelenek voltak legtöbb esetben arra, hogy ezeket a lelke- 
ket elérjék, hivatalos funktiói lassanként a közgondolkozás- 
ban elvesztették hatásukat. Egy másik nagy nehézség volt, 
hogy az egyházhoz való külső odatartozás kezdte pótolni a 
vallásos életet és az egyháznak nagy része megtelt embe- 
rekkel, akik hivek voltak az egyházhoz anélkül, hogy egyál- 
talában hitük lett volna. Mindezeket s az el nem sorolt nehéz- 
ségeket az ifjúság is megérezte, az életkorral járó lelki kon- 
vulziók és a modern szellemi irányok játszva idegenítették el 
a fúkat egyházuktól. 


A vezetőnek föladata ezen a téren, hogy a fiúk a saját 
egyházuk iránti hűségre és abban való öntudatos részvételre 
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nevelje. Jelen programm nem konfessziónális és a vezető 
munkája is, amennyiben nem egy vallásfelekezethez tartozó 
fiúkkal dolgozik, nem szabad, hogy felekezetieskedő legyen. 
A programmban a következő három pont fundamentális, 
mely minden egyház egyetemes alapelvét képezi: 1. A munka 
eszménye: Krisztus. 2. A munka célja: Isten országa szolgá- 
latára nevelni abban a körben, melyben a fiú él. 3. A munka 
eszköze: a keresztyén eszményben, Krisztus személyiségében 
rejlő erők öntudatos felhasználása. Ezek a pontok természe- 
tesen fel nem áldozhatók, ezekről lemondani nem lehet. Ezért 
ez a programm sem pogány, sem zsidó nevlési elvvel nem 
egyezik, sőt azokkal mély elvi különbözőségben áll. Mint ke- 
resztyén programm, egyetemes karakterü, mert a keresztyén 
élet és nevelés gyökerét tárja fel, nemhogy az egyházi mun- 
kát feleslegessé akarná tenni, de épen elő akarja segítani az- 
által, hogy a keresztyén élet és nevelés e gyökérelvei mellett 
helyet és módot ad a speciális egyházi nevelés számára. 


A fiúk között tehát a vezető képviseli azt az elvet, hogy 
a vallásos élet igazi ereje és kivirágzása a vallásos közösség, 
az egyház kebelében való munkában rejlik. A vallásos fejlő- 
désben arra kell törekedni, hogy a fiúk öntudatosan és saját 
elhatározásukból kapcsolódjanak az egyházukhoz. Evégből a 
programm részletes utasítást ad az egyházban való hitbeli, 
kultikus és munkában való részvételre. 


 
Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez: 1. 


Minő munkákat végez jelenleg az én egyházam és minő intézkedé- 
seket tesz az ifjúság megmentésére? Mi ebben a munkában az, ahol 
én segíthetek, mi az, amit ezenkívül kellene tennie? 2. Milyen a 
csoportbeli fiúk érdeklődése és részvétele az egyházban, van-e 
különbség e tekintetben a kisebbek és nagyobbak közt és mi az? 3. 
Hogyan kellene az egyház munkáit átalakítani hogy az jobban 
találjon az ifjúság szükségeihez? Egyáltalában az egyháznak kel- 
lene-e alkalmazkodnia a fiúkhoz vagy a fiúk kell, hogy alkalmaz- 
kodjanak az egyház jelenlegi munkáihoz? 4. Minő módszerek és 
utak azok, melyekkel ez egyetemes programm az egyes egyházak 
nevelési elvei szerint kipótolható? Róm. kath., ref., evang., unitá- 
rius? 5. Mutassuk ki a fenti három alapelvről, hogy az miért 
egyetemes. 
 
d) Szabad idejük 


 
Régebben egyáltalán nem törődtek vele, hogy a fiúk 


hogyan töltik szabad idejüket, vagy más oldalról, mint né- 
mely pedagógiai irány, azt is egy szoros és kényszerü fel- 
ügyelet alá akarták helyezni. Az első álláspont érve az volt, 
hogy a gyermek önállóságának és szabadságának nem sza- 
bad korlátokat szabni, a játékban és szórakozásban hadd sza- 
baduljon meg az iskola és a kötelesség nyomasztó terhétől. 
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Következménye ennek az álláspontnak az lett, hogy a gyer- 
meket sohasem látták akkor, amikor legőszintébb: szórakozásá- 
ban, mivel a gyermek a szórakozásban irányítást nem kapott, 
ezeket maga választotta meg, s ezekben teljesen elvált igazi 
nevelőitől, s olyanok után haladt, akiknek rossz hatása volt 
rá. A futball tömegőrülete, erkölcstelen, vagy idegrontó ol- 
vasmányok, gonosz beszédek, pajkosságok, sőt szervezett 
gyermekrablóbandák voltak az álláspont szomorú, de logikus 
következményei. A másik álláspont érve az volt, hogy fel- 
ügyelet nélkül nem szabad hagyni a gyermekeket, hogy az 
idejét töltse hasznosan, még a játékban is tanuljon, mert a 
gyermek születésétől fogva pajkos, rossz, tehát állandóan ve- 
zetés kell neki. Következmény: kényszeredett játék, pihenés- 
nélküli szórakozás, egy pár elbárgyult „jógyerek”, a többiek 
pedig lesik az alkalmat, hogy szökhessenek a köteles szóra- 
kozás elől, egy-egy sarokba, udvar végére, ahol maguk lehet- 
nek. Bizalmatlanság, titkolózás, bujkálás, a játéknak is meg- 
utálása: ezek származnak ebből az álláspontból. 


Ez a programm egyrészt vissza akarja adni a fiúknak a 
játék, szórakozás örömeit anélkül, hogy féktelenségre vinné 
őket. Nem a tanulást, az értelmi fejlesztést írja célul a játék 
és szórakozás elé, mint a második téves álláspont, hanem egy 
olyan célt, mely minden játék célja: a gyermek szabad önte- 
vékenységét, s ezáltal jellemének és erőinek kifejtését. Nem 
ellenőrzés, hanem vezetés, nem kényszerítés, hanem eszközök 
nyújtása a szórakozásra, ez a programm álláspontja, 


A legtöbb fiú szünidejében kapkodó, sem kihasználni 
nem tudja jól, sem fölhasználni. Sok helyen, pl. falun, vagy 
városon is az ifjúság némely rétege egyenesen egészség- 
rontó és káros módokat alkalmaz szabad ideje eltöltésében. A 
vezető ezeket a szabad órákat igyekezzék kihasználni arra, 
hogy ezekben 1. a fiúk testi és szellemi felfrisülésére módo- 
kat nyújtson, 2. alkalmakat kapjon arra, hogy a fiúk rendes 
foglalkozásától eltérő nevelési elemekkel őket megismertesse. 
Egy iparos tanuló sohasem ismerkedik meg az irodalom jele- 
seivel, ha szabad idejéből nem áldoz, egy középiskolásnak 
nem nyilik alkalma a kezét ügyesíteni, ha szabad idejében 
nem. A vezető munkája a csoportban csak a fiúk szabad ide- 
jére tehető, de ha ezt a munkát megkedvelik, szivesen áldoz- 
zák rá hetenként az egy órát. Szükséges, hogy a vezető jól 
ismerje, mivel töltik el a fiúk szabad idejüket, s igyekezzék 
ezt vezetni és erre nekik játékról, foglalkozásról gondoskod- 
ni. Az a vezető, aki a fiúkat a munkában vezeti, nagy lesz 
előttük, de az, aki együtt van velük a szórakozás idejében, 
lesz előttük igazán naggyá, igazi barátjukká. 
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Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez. 1. 


Mennyiben függ egy fiú jelleme, fejlődése attól, hogyan tölti sza- 
bad idejét? 2. Hogy töltik szabad idejüket most általában a közép- 
iskolás, hogyan az iparos, kereskedő, hogyan a falusi fiúk? Meny- 
nyi szabad ideje van egynek-egynek ezek közül egy héten? 3. Mi- 
lyen értéke lehet az irányított és milyen a nem irányított szóra- 
kozásokban? 4. Említsünk olyan életszokást, jellemvonást, amely 
inkább szabad időkben, mint iskolai vagy otthoni felügyelet 
alatti munkában fejlődik ki? 5. A szabad idő mennyi részét szen- 
telje a fiú szórakozásra, mennyit önművelésre, mennyit mások 
részére teendő szolgálatra? 6. Hogyan lehet egy olyan fiún, aki 
szabad idejében rossz szokásokat vett fel, segíteni! 
 
e) A falusi fiú 


 
A falusi fiú helyzetét, jellemét a következő pontokban 


foglaljuk össze: Legjellemzőbb vonása: vágy az után, hogy 
valamit csináljon. Ezért elsősorban le kell foglalni, munkát 
kell adni neki. A másik, hogy érdeklődését, mely alvóban van, 
fel kell ébreszteni. Meg kell keresni, mi az, ami iránt leg- 
könnyebben érdeklődik, azt könnyed és élvezhető módon kell 
neki odanyújtani. Bizalmát nehéz megnyerni, csakis úgy, 
ha hosszabb idő óta meggyőződött róla, hogy javát akarják, 
akkor is ingadozó. Ezért jobb kevesebb fiúval kezdeni, akik 
felől azonban bizonyosak vagyunk, hogy komolyan vágyakoz- 
nak egy ilyen munka után. Nehéz őket megszólaltatni, nem- 
csak, mert bizalmatlanok, de mert nem is igen vannak kér- 
déseik. Különösen a vallásos életükben áll ez, melyet nagyon 
kevés öntudatossággal és önállósággal élnek. Kiilönösen al- 
kalmazandók ott a játékok olyan nemei, melyek fegyelme- 
zők, megfigyelésre és utánjárásra vezetők, mert erre nincs a 
falusi fiúknak türelme. A falusi fiú sokkal függőbb viszony- 
ban van szüleitől, tanítóitól, mint a városiak. Ennek a vi- 
szonynak egyenes feloldása féktelenségre vezethet, ezért ar- 
ra kell igyekeznünk, hogy a külső tekintélyt a belső tekin- 
tély váltsa fel náluk. Az összetartás érzetére nehezebben 
nevelhetők, mint társaik, kevesebb van bennük a szolidarítás 
érzéséből, de épen ezért nehezebben nyerhetők meg. Más ol- 
dalról a tradició, a közös életviszonyok annyira egységessé 
teszik ezt a typust, hogy e tekintetben könnyebben kezelhető 
a városinál. A mostani idők veszedelmeire tekintettel az egész- 
ség ápolására, annak a szabályaira nagy gondot kell for- 
dítani. 


 
f) A középiskolás 


 
A tanuló ifjúság- megnyerésénél tekintetbe kell vennünk, 


hogy ezek értelmileg túlfoglalkozottak, tehát az ismereteknek 
azon oldalai iránt érdeklődnek, melyek rendes tanulmányai- 
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kon kívül, esnek, részletkérdések. Ezek iránti érdeklődésüket 
kell fenntartanunk, kipótolva azzal, hogy ezt az értelmi mun- 
kát mindig a jellemnevelés szolgálatába hajtjuk. Kedvenc 
szokásaik a gyűjtőszenvedély, ujságszerkesztés, stb. helyes 
irányba terelve nagy szolgálatokat tehetnek. A középiskolás 
tanuló nem szeret játszani, kivéve, ha a football tömegőrüle- 
tének áldozatul esik, de a magasabb osztályos már ezt is le- 
nézi. Ez a játékhiány a mi ifjúságunknak rettentő baja, mert 
egyodalúságba s evvel együtt számtalan veszélybe és ki- 
sértésbe viszi. Minden középiskolás fiúban azonban egy szü- 
letett tutor veszett el, s így jól felhasználhatja őket. Szivesen 
foglalkoznak a kisebbekkel és számtalan középiskolás fiú 
nyer új célokat az életében azáltal, hogy a kisebbek, akik rá 
voltak bízva, önkénytelenül is mássá tették, mint aminő volt. 
A csoportból nagyobbakat megbízhatunk, hogy a kisebbek já- 
tékát vezessék, azoknak segédkezzenek. Különösen fontos tér 
a középiskolás számára a szolgálat tere, melyben való gyakor- 
lottságuk szintén nagyon elmaradott. Ilyen szolgálatra ― a 
programmban adott lehetőségeken kívül ― alkalmakat kell 
keresnünk, melyek a legönzetlenebbtől és legegyszerübbtől 
mint pl. egy beteg gyermek meglátogatása, a legkomplikál- 
tabbig, fel lehet itt sorolni, ilyenek: kórházakban szórakozta- 
tó estélyek rendezése, vasárnapi iskolai csoport vezetése, 
idős, vak egyéneknek felolvasójául ajánlkozás, stb. Ilyenek- 
ben állandóan gyakorolni őket, mert keresztyén jellemük fej- 
lődése megáll, mihelyt ez megszűnik. 
 
g) A munkás fiú és megnyerése 


 
Az iparos, kereskedő és munkásfiú jellemét és sajátságait 


a következő pontok határozzák meg: 1. Határozott hivatásra 
készül, ezért fejlődésében bizonyos egyoldalúság félreismer- 
hetetlen. Különösen az értelmi fejlődése érdekében nem kapja 
meg a szükséges eszközöket, egyoldalúan csak a szakra irá- 
nyul. Itt is a kötelező tanításon kívül reá van bízva, hogy 
szakismereteit bővíti-e vagy nem és ezért különösen eleinte, 
a legtöbb fiú elhanyagolja ezt. Viszont azonban határozott 
érdeklődés van benne az ismeretek és továbbképzés iránt, 
amely érdeklődést a vezetőnek ébren kell tartania is fell kell 
használnia. 2. Mint tanuló, vagy mint munkás hosszabb 
ideig és lényegesebb dolgokban szakad el a családjától, mint 
nevelői környezettől. Ezért kerül sokszor helytelen és káros 
befolyás alá, nemcsak értelmileg, de jellembelileg is. Ezen- 
kívül szemben az iskolás fiúval, akit az iskola törvényei és a 
falusival, akit egy társ. tradíció és szokás köt és korlátoz, 
nem érzi egy ilyen szervezet hatását maga mögött, ennélfogva 
féktelenebb és rakoncátlanabb. Ösztönszerű vágyát, melyet 
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„tömegszellemnek“ nevezhetnénk, vagyis törekvésnek arra, 
hogy nagyobb közösséghez, tartozzék, társai körében találja 
meg, mely kapcsolat, nem állván háta mögött erkölcsi erő 
(mint az iskola, vagy falun a közvélemény és tradició) ezért 
laza, sokszor rontó hatásokat gyakorol. Ezt a vágyat a veze- 
tőnek meg kell éreznie és a csoportban kell megteremteni azt 
a közösséget, ahol a fiú jól érezze magát, de ahol mégis az 
etnikai háttér biztosítva legyen. 3. Vallásos érdeklődése kü- 
lönösen gyönge, sőt hajlamos vallásellenes elméletek és irá- 
nyoknak felülni. E tekintetben a munkás-társadalom félre- 
értéseit osztja s értelmileg a vallás és egyház iránt bizalmat- 
lan. A tapasztalat azonban meggyőz arról, hogy ha fel tud- 
juk ébreszteni benne az érdeklődést, s különösen, ha a vallásos 
élet tapasztalataival megismertetjük, ezeket örömmel ragadja 
meg. 4. Különös hajlama van az olvasás iránt, jó olvasni va- 
lóval való ellátás fele siker a munkában. 5. Egy nagy fogya- 
tékossága a szolgálat gondolatától való idegenkedés, melyet 
az önkéntesség útjain győzünk le. Természeténél fogva bizal- 
matlan, nehezen megnyerhető, de felismert barátai iránt hűsé- 
ges és ragaszkodó. Az évtizedes társadalmi előitéletet, mely 
elzárta őket a fiúk többi osztályától, mely ezt az osztályt va- 
lósággal számkivetette, meg kell törni, s a vezető ezt elsősor- 
ban a saját személyében teheti, úgy, ha őszinte bizalommal 
és szeretettel közeledik hozzájuk. Meg kell ismerkedni szemé- 
lyes viszonyaikkal, érdeklődésük körével, segíteni kell nekik 
mindenben és minden tekintélykeresés nélküli igaz barátsá- 
got tanusítni irántuk. 


 
 
Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszélésekhez. Ir- 


juk le megfigyelés és vizsgálódás alapján egy falusi, egy tanuló 
és egy munkás fiú jellemvonásait: értelmi ismeretei körét, vallásos 
világnézetének vonásait, azokat a tulajdonságokat, melyeket a 
szolgálat, a munka, mások, családja, munkája irányában mutat. ― 
Soroljuk el öt-öt főpontban, melyek a falusi, a tanuló és a munkás 
fiú megnyerésének, egymástól különböző fővonásai. ― Egy közép- 
iskolás tanulónak van-e szüksége az értelmi fejlesztésre s csoport- 
ban, vagy elég az, amit az iskolában kap? Épígy egy falusi- 
nak testnevelésre vagy megadja a munka? ― A társulás ösztöne, 
a „tömegszellem“ milyen vonásokat mutat a falusi, a tanuló és a 
munkás fiúknál? ― Hogyan lehet kezdeni a munkát ez osztályok- 
nál, egyformán-e? Pl. helyes-e a falusi csoportnál testnevelési, a 
tanulónál ismeretterjesztés, a munkás fiúnál munkával való meg- 
bízással kezdeni? Ha nem, mivel lehet legjobban hozzájuk férni? 
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A vezető 


 
Az ifjúság vezetőjének lenni más, mint tanárnak, vagy 


katonának kezemben tartani egy osztályt, vagy egy sza- 
kaszt. Utóbbi esetben uralkodom azon csoport felett, az aka- 
ratom feltétlen, nem számolhatok azzal, hogy akaratom nyil- 
vánítása milyen véleménnyel találkozik a csoport tagjai közt. 
Nem függök tőlük, ellenben ők teljesen függnek tőlem. Az 
akaratuk, ha szemben találkozik az enyémmel, engedni kény- 
telen, nem tehetem vita tárgyává rendelkezéseimet, nem ajánl- 
hatom föl, hogy döntsenek fölötte, helyes, vagy helytelen-e, 
amit mondok. Ezzel szemben az ifjúság vezetőjét az jellemzi, 
hogy mivel munkája és helyzete önkéntes, valamint önkéntes 
a fiúk munkája is, magára a csoportra támaszkodik. Nem 
uralkodik fölöttük, nem hajtja, kényszeríti őket, nem vitatha- 
tatlan és feltétlen akarattal áll szemben az ifjúság akaratával, 
hanem vezeti, s a vezetés gondolatában benne van, hogy ő 
megy elől, s a többieknek mutatja az útat, melyet azok sza- 
bad akaratukból követnek. De a vezető fogalmában benne van 
az is, hogy nemcsak mutatja az utat, de segíti is azokat az 
úton, akik nem tudnak járni rajta. Ha egy szakasz menetel, 
s egyik közülük nem bírja az utat, leesik, vagy más úton 
megy, a többi otthagyja, vagy kényszeríti a továbbmenésre, 
az ifjúsági munkában a vezető és a többiek megfogják az el- 
fáradt kezét és segítik tovább menni, vagy az eltévedtet meg- 
győzik, hogy ez az igazi út. A vezető helyzete a csoport bizal- 
mától függ, nincs saját ereje és tekintélye, mely állásából, 
vagy hatalmából stb. folyna, a tekintély forrása a csoport, 
mely benne bízik és utána halad. Nem önmagáért és önma- 
gától van, a csoporttal együtt közös célt szolgál, mely felé ő 
is úgy halad, mint a többi. 


De különbözik az ifjúság vezetője a demagóg népvezér- 
től is. A népvezérnek nincs magasabb célja, egyetlen cél, amit- 
ismer, a saját hatalmának megszilárdítása. A népet eszköznek 
nézi, hizeleg neki, ápolja gyöngeségeit, mert annak gyönge- 
ségében van az ő ereje. Nem akarja, hogy saját akarata le- 
gyen a népnek, mert ez neki vesztére szolgálna, hanem arra 
igyekszik, hogy az teljesen az ő akarata szerint menjen. A 
nép nélkül semmi, a nép választotta őt, azok közül, akik leg- 
többet igértek neki, nem azok közül, akik legjobbat akarták 
vele. A vezető ezzel szemben, nincs rászorulva a népre, („nem 
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”) 
lelkileg független a csoporttól, melynek vezetését megbízás- 
nak, kiváltságnak, nem előnynek vagy haszonnak nézi. Nem 
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ápolni és növelni igyekszik a nép gyöngeségét, („én nem hi- 
zelkedem, édes nemzetem tenéked, hogy hazugságommal di- 
csérjelek... hanem im megmondom magadnak fogyatkozá- 
saidat...“ Zrinyi M.: Afium.) hanem segítni annak legyőzé- 
sében. Szereti, akik rá vannak bízva, tűri gyöngeségeiket, 
szenved érettük, szomorkodik gyarlóságaikon. Nem rendeli 
alá magát azoknak, mint a mint a demagóg, sem nem akar rendel- 
kezni fölöttük, hanem vezeti őket egy igazi élet útján, s ha 
mind otthagyják, ha megvetik, ha meggyalázzák, akkor is 
megmarad vezetőnek, mert ami őt azzá tette, nem a nép múló 
kegye, de Isten örök megbízása volt. 


A magyar ifjúság közötti munka ilyen vezetőkre vár ma 
is, mint ahogy évtizedek óta várt az ifjúság azokra, akik meg 
tudják érteni, akikben az iránta való szeretet legyen akkora, 
hogy ne dobják a lelkét és a törekvéseit prédául mondvacsi- 
nált és rájuk erőszakolt formák és tőlük idegen célok bálvá- 
nyainak. Azért ezt a munkát senki sem végezheti kényszeri- 
tésből, vagy időtöltésből, vagy hiúságból: egy erő van, mely 
képessé tesz valakit az ifjúság vezetésére: az iránta való hű- 
séges baráti szeretet és egy hatalom, mely fölken erre, az élő 
Isten megbízása, amivel ránk bízza azokat, akik drágák neki. 
Az ilyen vezetőnek nem kell sokat magyarázgatni, milyen 
legyen a jó vezető, nem kell lelkére kötni, hogy bizalmat 
érezzen a fiúk iránt, hogy szeresse őket, nem kell gyakorlati 
fogásokat magyarázni, mert tudja azt az elvet, ami minden 
vezetés elve és első parancsa: „nem azért jöttem, hogy szol- 
gáljanak nekem, hanem hogy én szolgáljak másoknak”, s a 
többit megmondja neki az a lélek, mely tele van szolgálatra 
vágyó szeretettel az ifjúságon át Isten iránt. 


Ez a könyv az ifjúság vezetésének módjával foglalko- 
zik, egy olyan programm alapján, mely nem külön, szerveze- 
tet ad, sem nem egyesület alakítását célozza, hanem minden, 
már meglevő ifjúsági munkában használható. Nem annyira 
elvi fejtegetésekre törekszünk, hanem egy kézikönyvet aka- 
runk a vezető kezébe adni, mely a programm egész keresztül- 
vitelénél segítségére legyen. Szükséges, hogy aki ezen prog- 
ramm szerint akar dolgozni, gondosan tanulmányozza át úgy 
ezt, mint a fiúk számára kiadottakat is, hogy annak teljes bir- 
tokában legyen. Szükséges, hogy mielőtt saját maga az utóbbi- 
kat jól át nem tanulmányozta, ne adja őket a fiúk kezébe. 


Mivel e könyv egyúttal a vezetők számára tartandó ki- 
képző tanfolyamok számára vezérkönyvül is szolgál, szüksé- 
ges, hogy az itt elmondottak alapján minden vezető komoly 
tanulmányokat is folytasson, s azok felett saját maga is gon- 
dolkozzék A minden fejezet végén közölt kérdések ennek a 
tanulmányozásnak és megbeszélésnek a tárgyaiul vannak 
fölvéve. 
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MÁSODIK RÉSZ 
 
 
 


A programm 
 
 


Mit akarunk? 
 
Ez a nevelési programm 12―17 éves fiúk számára való, 


két csoportban, 12―14 és 15―17 évesek csoportjában. A cél 
mindkettő számára ugyanaz, csak a módszerben vannak kü- 
lönbségek, a fiúk kora, érdeklődési köre és munkaköre tekin- 
tetében. Ha egy csoport tisztán falusi, vagy tisztán tanuló 
fiúkból áll, természetes, hogy a fent elsoroltak tekintetbe vé- 
telével fogja a vezető a hangot, a munka módjait alkalmazni. 
Azért nem igyekszünk ilyen külön csoportok alakítására, ha- 
nem ahol lehet, vagy ép a szükség kívánja, vegyes csoporto- 
kat alkotunk, mert így a különböző osztályból származó fiúk 
egymással is kapcsolatba kerülnek és sokat nyerhetnek egy- 
mástól. 


A programm csakis fiúk számára készült, tehát termé- 
szetes, hogy vegyes (fiú ― leány) egyesületekben, vagy mun- 
kákban nem használható. Szükséges, hogy a munka érdekében 
külön foglalkozzunk a fiúkkal, mert a vegyes munka mindig 
bizonytalan. Az esetben, ha egy csoportban kénytelenek 
vagyunk kisebb és nagyobb (tehát mindkét korosztálybeli) 
fiúkat egyesíteni, mindig a nagyobbak számára megállapított 
munkamenetet használjjuk. 


Maga a programm elve, mint már előbb említettük, a 
keresztyén nevelés alapján áll. Abból a gondolatból indul ki, 
hogy a keresztyén jellem az élet minden viszonylatában egy 
dologtól, azaz attól függ, milyen viszonyban állok én az én 
életem eszményével és céljával. A keresztyén jellem: ez azt 
jelenti, hogy nemcsak akkor vagyok keresztyén, mikor vallá- 
sos életem kérdéseiről van szó, hanem az vagyok szórakozá- 
saimban, munkámban, másokkal való viszonyomban, tehát 
mindenütt. Az én keresztyénségem meghatározza magán és 
társas életem minden viszonyát és mozdulatát. 


A programm négy oldalon csoportosítja ezeket a viszo- 
nyokat, mely négy oldal az élet minden viszonyát és ágát ma- 
gában foglalja. Ez a négy ág az értelmi működés, a testi fejlő 
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dés, a lelki élet fejlődése, és a másokkal való viszonyom. Ezen 
a négy ponton kell a fiú fejlődését irányítani, elősegíteni. Eb- 
ben a négyben megvan minden életnyilvánulás. Az értelmi 
életében a világ és az élet magyarázatára vonatkozó törekvése 
nyilvánul, testi fejlődésében fizikai élete és jövendője van, val- 
lásos, lelki élete az emberi élet céljával és nagy erőforrásával 
köti össze, másokkal való viszonya a társadalmi életben való 
megállását teszi lehetővé. Igy akarja befoglalni a programm 
minden oldalát ebben a négyben a fiú fejlődésének. 


Most mind a négy oldalnak egy fundamentoma van, és 
ez a vallásos, a lelki élet. Kétségtelenül ez a programmnak 
egyik olyan pontja, melyet lényegesnek kell tekintenünk, és 
amely esetleg ellentmondással találkozik, de ezt előre le kell 
szögeznünk, mint a programm egyik speciális és elengedhe- 
tetlen pontját, hogy az egész fejlődés alapjául nem az értelmi 
vagy testi, vagy sociális fejlődés, hanem a lelki élet fejlődésé- 
nek gondolatát teszi. Ez pedig annyit jelent, hogy vallja, hogy 
a vallásos életben látja azt a tartó erőt, mely a fiúkat az élet- 
ben meg tudja a cél számára tartani és ezt tartja legfonto- 
sabbnak. És amint láttuk, hogy a, programm ellen- 
tétben van azokkal, akik a jellemnevelés célját és 
eszményét másban, mint a keresztyén nevelés eszményében, 
Krisztusban találják, épen, mert ez keresztyén jellemnevelést 
akar adni: épúgy ellentétben látjuk most ezt a programmot 
azzal a felfogással, mely azt mondja, hogy az ismeretek adása 
vagy a testi erő fejlesztése, vagy a társadalom hasznos tag- 
jává való nevelés a nevelés legfőbb célja. Ezekkel époly hatá- 
rozott és kibékíthetetlen ellentétben van, mert a 
az értelmi, testi és egyéb célokat alája kell rendelni az egyet- 
len célnak: a keresztyén jellemnek, s első dolog, hogy a fiúk 
keresztyén jelleme alakuljon ki, a többi csak eszköz e 
főbb célra. Ez az ellentét kibékíthetetlen, és aki ezt nem vallja, 
az ezen programm szerint ne is kezdjen dolgozni. 


Látszik ebből, hogy a négy ág között milyen viszony áll 
fenn. Az egész munka alapja az, amely a lelki élet ápolásá- 
ról szól. A programm ezen négy ágát, mely szerint a fiú fej- 
lődését figyelemmel akarja kísérni, egy bibliai részhez kap- 
csolja, Lukács. ev. 2. rész 52. verséhez, mely a Jézus ifjúkori 
fejlődéséről reánk maradt egyetlen megemlékezés. „Jézus 
pedig gyarapodék bölcsességben (értelmi fejlődés) és testé- 
nek állapotjában (testi nevelés) Isten (előtti kedvességben: a 
lelki élet fejlődése) és emberek előtt való kedvességben (a 
szolgálat).“ A Jézus fejlődése és növekedése tehát, melyben 
a nevelés mind a négy elve megvan, a példa arra, hogyan kell a 
fiúk növekedését a lelki élet alapján, mind a négy ponton 
keresztülvinni. Az értelmi nevelés célja a fiúkat arra nevelni, 
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hogy az egész világnézetüket, a világ jelenségeiről való isme- 
retüket a Krisztus szolgálatában állítsák. 


A testi nevelésnek megint nem egyodalúlag a test kultusza a 
célja, hanem képessé tenni őket, hogy egy magasabb cél, az 
isten országa célja alá állítsák be fizikai életük minden erejét. 
Végül a másokkal való viszonyt a programm egy gondolat: a 
szolgálat gondolata alatt tárgyalja és fogja fel. Ez azt jelenti, 
hogy a keresztyén ember viszonyát egymással, a társ. közös- 
ségekkel semmi más szempont, mint a szolgálat gondolata kell, 
hogy uralja. Ennek a gondolatnak jelentőségét nem kell senki 
előtt világossá tenni, sem azt, milyen komoly következményei 
lennének annak, ha az ifjúság lelkébe ezt a gondolatot, a 
szolgálat gondolatát be lehetne vinni, hogy ez legyen az alap- 
elv a másokkal való viszonya megítélésében. A programm e 
kerdésben, melyben ma a társadalmi és egyéni élet osztály- 
harcot, érvényesülést, uralomvágyat diktál, határozottan a 
keresztyén álláspontra helyezkedve azt vallja, hogy egy igazi 
emberi élet csakis a szolgálat elvében találhatja meg azt az 
erőt, mely a társadalmi nehézségek és harcok között, épúgy, 
mint a nemzeti életben és a nemzetek egymásközti viszonyá- 
ban, a békét, a nyugodt fejlődést biztosítja. 


Ezek után világos, milyen helyzetet foglal el egymással a 
programm négy oldala. Az egész fundamentuma a vallásos 
nevelés ága, többiek: értelmi nevelés, a testi élet fejlesztése, a 
szolgálatra való nevelés, ezekben az első szellemének kell ural- 
kodnia. 


Végül még egy jellemvonását említjük ennek a prog- 
rammnak és ez az, hogy ez a programm csak alapelveiben 
van készen, maga a kivitel és megalkotása a munka folyta- 
tása közben történik. Tehát ez a vezető kezében nem egy kény- 
szerü tanmenet, melytől eltérni nem lehet, amely már készen 
van, csak követni kell, hanem egy terv, melyet neki kell ke- 
resztülvinni, egy megkezdett épület, melynek felemelése reá 
vár s melyet a csoport tagjai között neki kell diadalra vinni. 
Alkalma van megragadni a fiúk érdeklődési körét ott, ahol 
legjobbnak látja és mégis biztosítva van a programm követé- 
sével, hogy egyoldaluságba nem megy. 


Kétségtelen, hogyha valaki e programm szerint dolgozni 
akar, az első feladat magát a programmot egészen világosan 
látni. Minden vezetőnek tehát feladata, hogy e programmot 
tanulmányozza át, minden egyes részében értse meg, hogy 
szerinte dolgozhasson. A másik, ami szintén elengedhetetlen, 
hogy maguk a fiúk lássák a programmot és ismerjék azt. Va- 
lószínü, hogy eleinte ők a programmnak csak azon oldalait 
fogják látni, ami érdeklődésüknek megfelel, de lassan kibon- 
takozik előttük a többi vonása is. A vezetőnek itt is érvényesí- 
tenie kell azt az elvet, hogy nem egyedül dolgozik, hanem az 
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egész munkát a csoporttal együtt végzi. Nem külön céljuk 
van, ugyanazon célért dolgoznak együtt. S akkor meg fogja 
látni a vezető, hogy a munka nemcsak a fiúknak használt, ha- 
nem általa ő is mind jobban mélyül és lélekben erősödik. 
 
 
A) Az értelmi nevelés programmja 


 
„Jézus pedig; gyarapodék bölcsességben...“ Luk. 2:52. 
„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből.“ Márk 


12:30―31. 
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.“ Péld. 9:10. 
 
A fiúk értelmi nevelésének munkáját nem szabad teljesen 


az iskolára bízni. Ebben a korban, mikor a fiúk értelmi világ- 
képe erősen kezd fejlődni, különösen fontos annak vezetése. 
Itt az önálló gondolkozásra neveljük a fiúkat, hogy ne mond- 
janak könnyelmü itéletet, hanem először gondolkozzanak a 
dolgok felett. Az iskolába járó fiú is rászorult arra, hogy ér- 
telmi fejlődését vezessük, hogy az iskolában tanult ismeret- 
anyag helyes használatára és áttekintésére szoktassuk. Ez is- 
meretanyag holt tőke lesz számára, ha nem mutatunk rá azok- 
ra a pontokra, melyeken ezt fölhasználhatja. Ezenkívül nö- 
velnünk kell benne a továbbtanulás és önálló tevékenység 
gondolatát és vágyát. Az a fiú pedig, aki nem tanul tovább, 
még jobban rá van erre szorulva. Ennél egyrészt olyan isme- 
retek adása fontos, amelyeket szaktanulmányai körében nem 
kap meg, de amelyeket egy lelkileg művelt embernek el kell 
sajátítania. Ezeket könnyű és érthető foában nyújtjuk oda 
neki, igyekezve érdeklődését felkelteni és ébren tartani, hogy 
ezen ismereteit maga is növelje. Más oldalról ösztönözni kell 
arra, hogy saját maga is olyasson, tanulmányozzon olyan dol- 
gokat, melyeket nemcsak szakismeretei növelése, de az általá- 
nos műveltség megkiván. Nem lehet közömbös előttünk, hogy 
népünk ismeretei növekedjenek és az értelmileg is fel legyen, 
szerelve azzal a világnézeti alappal, mely minden ingadozó 
irány ellen megvédelmezi. 


Az értelmi képesség gyakorlásának és az ismeretek nö- 
velésének azonban a programmban az uralkodó szempontja 
mindig a vallásos alapgondolat. Az ismeret nem öncél, hanem 
eszköz arra, hogy magát Istent láthassa meg világosan. Ezt a 
szempontot adja a fejezet elejére tett három bibliai hely. Az 
értelmi munkának egy célja van: Isten szolgálatába ál- 
lítani erőit és meglátni Isten dicsőségét a világ dol- 
gaiban. Azért a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, mert 
csak az Istenben vetett hit mutatja meg e világ belső egysé- 
gét. A bölcsesség lényege az: egységet, rendet és törvényt lát- 
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ni és ezt a rendet és egységet Isten akarata adja a világban. 
A keresztyén hit az értelmet nem veti meg, nem tartja Isten 
ellenségének, de csak úgy, ha az értelem a hit alapján áll és az 
által kormányoztatik. Jézus sokra becsülte az értelem mun- 
káját. Maga úgy ismerte népe történetét, hogy az emberek 
csodálkoztak rajta, hogyan tudhatja ezeket, mikor nem tanul- 
ta. Ismerte a természetet, látta annak jelenségeit s az szá- 
mára nyitott könyv volt, melyből csodálatos dolgokat olva- 
sott ki. Ismerte az emberi lelket, s ellenségei bámulva látták, 
milyen mélyen belát cselekedeteik indító okai közé. De min- 
denben a legfontosabb ránézve nem az volt, hogyan meríthet 
abból hasznot külsőleg, hanem hogyan találhatja meg és mu- 
tathatja meg másoknak is abban Isten örök szeretetét, mely- 
nek hirdetésére a földre jött. (Ezeket a Bibliából vett pél- 
dákból igazolhatjuk.) 


Az értelem gyakorlásának programmjában a következő 
ágakat különbözteti meg a programm: 


 
 


I. Az iskola 
 
A csoportban az iskola munkáját a következőképen támo- 


gatjuk: ösztönözzük a fiúkat arra, hogy az iskola munkáját 
ne csak kényszernek nézzék, hanem abban örömmel vegyenek 
részt. A tanulásnak három szempontja lehet: Az első az, hogy 
tanulok, mert kénytelen vagyok vele, a másik, tanulok, hogy 
megélhetésemet biztosítsam, a harmadik, tanulok, mert élet- 
pályámmal és munkámmal Istennek akarok szolgálni. Nyil- 
ván a fiúkat az első megitéléséről a dolognak, a harmadik 
fokra kell fel vinnünk. Ezt pedig úgy érjük el, ha egyrészt az 
önálló tanulmányozásra való szoktatással, aztán a tanulás 
eredményének a felmutatásával, hogy milyen más az, aki so- 
kat tud és sok dolgot ismer, mint aki nem tud semmit, végül 
egymásnak való segítség gondolata felhasználásával érdek- 
lődést és szeretet keltünk bennük a tanulás és iskola iránt. 
Egy vegyes csoportban mindig alkalom nyilik rá, hogy a kü- 
lönböző iskolákba járó, különböző műveltségi fokkal rendel- 
kező fiúk egymás értelmére fejlesztőleg hassanak, de nem 
szabad elhanyagolnunk azt sem, hogy az iskolába nem járó 
fiúkat is bevezessük az ismeretszerzés módjaiba. Erre szol- 
gál a programmban az olvasás és előadások tartásának hang- 
sulyozása. A másik fontos dolog, hogy a fiúk ne csak külső 
tagjai legyenek az iskolának, hanem vegyenek részt annak 
életében. Bármilyen legyen is az iskola vezetése, még ha ezen 
programm szellemétől távol is esik az, akkor is azáltal, hogy 
az iskola különböző önkéntes munkáiban résztvesz, a fiú ön- 
fegyelmezése, önálló munkássága, ítélőképessége növekedik. 
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A iskolai önképzőköri és más önkéntes munkákat megvető, 
magának élő, a többieket lenéző fiú a csoportban sem hasz- 
nálható, mert ott is kívülről fog nézni mindent és nem tudja 
magát soha odaadni egy ügynek. Ezáltal, hogy a csoportban 
levő fiúk az iskola ilyen munkáiban is résztvesznek, a csoport 
szelleme is hatást gyakorolhat az iskolára és annak esetleg 
rossz vezetőelemét, aminő sok osztályban előfordul, helyette- 
sítheti avval a szellemmel, melyet a csoport képvisel, azaz az 
igazi nemes ker. fiú szellemével. 


Alkalmunk nyilik ― és ez alkalmat fel is kell használni 
― az iskola életében előforduló események, nehézségek meg- 
tárgyalására, apróbb és nagyobb csinyek megakadályozására, 
ösztönözni kell a fiúkat, hogy a csoport tagjai egymásnak az 
iskolai munkában segítsenek, megtárgyaljuk az iskolai élet 
három nagy bűnét: lesés, sugás, puskázást, a csoport szelleme 
szempontjából, s alkalmuk van ezek ellen jobban küzdeni, 
mint az iskolának. Arra igyekezünk, hogy a csoportokban 
levő fiúk az iskolának hűséges és annak szellemében a keresz- 
tyén eszményt képviselő tagjai legyenek. 


Próbák: (12―14 éveseknek) 1. Mutasd ki, hogy rendesen, 
mulasztások nélkül jártál az iskolába. 2. Mutasd ki, hogy tanul- 
mányaidban. a tőled lehető legjobb eredményt érted el. 3. Irj 
pályamunkát egy az iskolában kitüzött pályatételre. 4. Végy 
részt az iskolai önképzököri vagy más egyesületi munkában. 
5. Hallgas egy előadást vagy olvass egy könyvet, mely a ta- 
nulás értékéről, hasznáról stb. szól. 


(15―17 éveseknek) ugyanezek. 
 
 


II. Egészségápolási ismeretek 
 
A fiúkat fel kell szerelnünk azokkal az alapismeretekkel, 


melyek az egészség ápolására és fenntartására valók. Ezek 
ugyan gyakorlatilag a programm más részében is előjönnek, 
de fontos, hogy a fiúkat ne csak bizonyos szokások gyakorlá- 
sára, hanem azok értelmes és indokolt gyakorlására vezessük. 
Noha bizonyos, hogy a nemi kérdésekben való felvilágosítás 
még senkit sem oltalmazott meg a nemi élet veszélyei és kí- 
sértései ellen, de a fiúk annyi roszindulatú, felületes informá- 
ciónak vannak kitéve épen a nemi kérdésekben, hogy úgy a 
saját szempontjukból, mint abból a szempontból, hogy tár- 
saiknak segíthessenek, szükség van erre. Az egészséges nem- 
zedék követelményéhez hozzá tartozik, hogy ismerjék a ve- 
szélyeket, és az ellenük való védekezés módját. 


Emellett az egészségtani ismeretek arra is képessé teszik 
a fiúkat, hogy másokon segíthessenek, mivel pedig a prog- 
ramm egyik legfontosabb pontja épen az, hogy a fiúkat segít- 
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ségre kész és akalmas egyénekké neveljük, ezt a pontot nem 
lehet nélkülözni. A próbák anyagául szolgáló ismereteket a 
fiúk a csoportbeszélgetésekben és előadásokban ismerik meg, 
de gondoskodunk arról is, hogy megfelelő könyveket tudjunk 
kezükbe adni. 


Próbák: (12―14 éveseknek). 1. Nevezd meg az egészség 
öt alaptörvényét. 2. Nevezd meg a test öt fontosabb szervét és 
ird le mindegyik működését. 3. Irj egy 200 szavas dolgozatot 
arról, hogy városodban vagy a községben minő intézmények 
vannak az egészségügy emelésére, (I. év) arról, hogy a házi 
légy hogyan terjeszti a betegséget, (II. év); arról, hogy miért 
szükséges a fertőtlenítés és hogyan történik. 4. Hallgass meg 
a csoportösszejövetelen két előadást a nemi nevelés köréből. 
5. Hallgass egy előadást, vagy olvass egy könyvet az egészség 
ápolásáról. 


(15―17 éveseknek). 1. Ismerj meg legalább három fer- 
tőző betegséget és tudj róla beszélni. 2. Tudd leírni az emberi 
test legfontosabb szerveit és ismerd működésüket. 3. Irj egy 
200 szavas dolgozatot: a tisztaság jelentősége az egészségre. 
(I. év); a fertőző betegségekben levő beteg ápolása (II. év); 
az egészséges lakás (III. év). 4. Hallgass a csoportodban 
megbeszélést ezekről: a (város) község leggyakoribb beteg- 
ségei és az azok elleni védekezés (I. év), a tuberkulózis elleni 
védekezés (II. év), a venereás betegségek és tőlük való óva- 
kodás (III. év). 5. Olvass évente legalább két könyvet az 
egészség ápolásáról. 


 
 
 


III. Beszélés és olvasás 
 
Ebben az ágban az első feladat a fiúk olvasmányait irá- 


nyítani, egyrészt, hogy el tudjuk őket vonni azoktól, melyek 
rájuk nézve ártalmasok, másrészt, hogy azokat a könyveket, 
melyek ismerete egy magyar keresztyén fiú számára elenged- 
hetetlen, megismertethessük velük. Hogy az ifjúság mit olvas, 
az nem lehet közönyös a vezetőre sem. Meg kell ismertetni 
velük a magyar és külföldi irodalom remekműveit, melyek- 
ből az erre szükséges általános ismereteket megszerezheti. 


Emellett az otthoni olvasás elvonja a figyelmét sok káros 
dologtól, arra kell tehát rávennünk őket, hogy szabad idejük 
egy részét könyvek olvasásával töltsek. Ez nemcsak fejleszti 
ismereteiket, hanem egyúttal elő is készíti a lelküket maga- 
sabb gondolatok befogadására. Ez elolvasandó könyvek és 
dolgozatok között nemcsak szépirodalmi műveket kell figyel- 
mébe ajánlnunk, hanem a saját szakjába vágó, vagy tanul- 
mányaiban őt elősegítő, vagy általános ismereteit növelő 
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munkát aszerint, amint iskolás, munkás, vagy falusi fiúval 
van dolgunk. 


A vezető gondot fordít arra, hogy az elolvasott műveken 
ne csak átfusson a fiú, hanem azt meg is értse, erre szolgál 
a próbák között az, mely az olvasottakról a csoportban be- 
számolást kíván. Az ilyen beszámolókon, melyet a fiúk tetszés 
szerint tesznek, de amelyeket a vezető a próbapont megszer- 
zése céljából szorgalmaz, ezek a beszámolók egyúttal alkalmat 
adnak arra is, hogy a kérdést, melyről a könyv szól, a vezető, 
vagy magyarázattal, vagy közös megbeszéléssel megvilágítsa, 
annak egyes részeit, amit az illető nem értett, kifejtse, a töb- 
biekkel megbeszélje. Igy az egész kérdés sokszor egyszerre 
világossá lesz. Ugyancsak alkalma van a vezetőnek ilyen al- 
kalommal megvilágítani ― ha olyan kérdésről van szó ― a 
kérdést a keresztyén világnézet és felfogás alapján, vagy be- 
szélgetés által rávezetni a kérdés ilyen megvilágítására. 


A csoportban történő beszámolónak még egy jelentősége 
van, melyre a programm nagy súlyt helyez, és ez az, hogy 
neveli a fiúkat gondolataik önálló, saját szavaikkal való el- 
mondására. Igy nemcsak a nyelv és stilus fejlődésére lehe- 
tünk tekintettel, de a fiúkat hozzászoktathatjuk ezáltal ahoz, 
hogy gondolataikat ki tudják fejezni, ne féljenek azok elmon- 
dásától, s ezzel gondolkozásuk is fejlődjék. 


A legtöbb csoportban az a fiúk legnagy baja, hogy 
gondolataik nincsenek az elmondottak, vagy olvasottak felől 
vagy ami van, a nagyobbaktól s különösen a vezetőtől való 
tartózkodás miatt képtelenek kifejezni. Ezt a bátortalanságot 
a vezetőnek óvatosan kell leküzdenie, hogy az ne vezessen 
se oknélküli beszélési mániára, se szereplési vágyra. Az utóbbi 
ellen különben a csoport zártsága elég védelem. Természete- 
sen óvakodnunk kell attól, hogy üres grammatizálással, fe- 
lesleges utasítgatásokkal a fiúk kedvét a nyilvános beszédtől 
elvegyük. Úgy az előadás szabad formája, mint a kötött, le- 
irt, és felolvasott dolgozat-forma a próbák között épen azért 
fordul elő többször, hogy elég alkalma legye a vezetőnek a 
szükséges útbaigazítások megadására, és a fiúknak, a félelem 
leküzdésére. 


Végül még egy szempont az, amit itt ki kell emelnünk. 
A programm és az egész munka a másokra való tekintettel 
készült, és itt is érvényesülni kell annak az elvnek, hogy akár- 
mit tanul, vagy olvas az egyik fiú, annak a többi is hasznát 
lássa. Ezért az olvasmányról szóló csoportbeszámolókat, kü- 
lönösen azoknál a próbáknál, melyek az általános ismeretek 
körébe tartoznak, úgy irányítsa a vezető, hogy ezek, akik arról 
a tárgyról még nem, vagy csak keveset tudnak, szintén kap- 
janak valamit. Ezért elsősorban a beszélgetés módszere hasz- 
nálandó, ahol a csoport többi tagjai is kérdéseikkel, esetleg 
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felvilágosításaikkal hozzájáruljanak a dologhoz, és részt ve- 
gyenek az eredmény kialakításában. 


Próbák: 1. Olvass rendesen egy ifjúsági lapot. 2. Olvass 
el egy kiváló magyar író által irt regényt és mondd el tar- 
talmát a csoportodnak. 3. Három hónapig kisérj figyelemmel 
és olvas el mindent ami kezedbe kerül egy kitüzött témáról (pl. 
repülőgépek, építészet, hajózás stb.) csinálj jegyzeteket belőle 
s mutasd be a csoportnak. 4. Tanulj meg és adj elő egy legalább 
100 szóból álló költeményt, vagy prózai darabot. 5. Tarts sza- 
bad előadást a csoportban, vagy végy részt előadásversenyen. 


(15―17 éveseknek). 1. és 5. próbák ugyanazok, mint fent. 
2. Olvass-évente egy magyar és egy idegen író által írt kiváló 
könyvet és mondd el tartalmát a csoportnak. 3. Ismerj meg 3-3 
kiváló magyar regényírót, költőt és drámaírót, életrajzát, 
főműveit. 4. Tanulj meg és adj elő évente két, legalább 100 
szóból álló költeményt vagy prózát vagy prózai darabot. 


 
 


IV. Természetszeretet 
 
Ezzel az ággal a célunk, hogy a fiúkat a természet szere- 


retetére, az iránti érdeklődésre és arra vezessük, hogy a ter- 
mészetben megéreztessük vele annak törvényszerűségét és ez- 
úton megláttassuk vele Isten munkáját abban. 


A legtöbb természet-ismertetésnek az a hibája, hogy a 
fiúkat nem vezeti túl a természeten és megelégszik, ha azok 
annak törvényeit megértették, vagy megsejtették. A ker. ne- 
velés minden mástól abban különbözik, hogy a természetnek 
nem tulajdonít önálló életet és értéket, hanem azt eszköznek 
nézi egy magasabb cél, Isten szolgálatára. A vezetőnek nagy 
gondot kell fordítani rá, hogy a fiúkat erre az igazi termé- 
szet-szemléletre rávezesse. Meg kell mutatni nekik, hogy a 
természet egy isteni akarat alatt áll, melynek engedelmeske- 
dik, s melyet, szolgál. 


A természet-szeretet a fiúkban sok nemes tulajdonság 
forrása lehet, és kell, hogy legyen. A természet jelenségeinek 
tanulmányozására vezetjük rá őket először, és pedig nem 
könyvekből, vagy hallomásból, hanem személyes megfigye- 
lés útján. Erre különösen a kirándulások alkalmasak, melyeket 
a vezető a fiúkkal együtt végez. Felhívjuk ekkor a figyel- 
müket sok olyan apró jelenségre, melyeket felhasználhat 
arra, hogy a fiúkat bevezesse a természet titkai megismeré- 
sébe. Megtanítja a fiúkat megfigyelni a természet életét, hogy 
így a személyes megfigyelés örömében őket részeltessük. Az 
együttes kirándulásokon kívül buzdítjuk a fiúkat arra is, 
hogy szabad idejükben tegyenek sétákat, kirándulásokat, 
és buzdítjuk őket, hogy a kirándulásokon a meg- 
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figyeléseiket jegyezzék fel. A szabad idő egy részének a sza- 
bad természetben való töltése szintén sok olyan szórakozástól 
menti meg a fiúkat, melyek nem válnak javukra, amellett, 
hogy testedző és egészséges szórakozás is. 


A csoportban a vezető igyekezzék megszerettetni a fiúk- 
kal a természetet, maga a vezető is ismerje ég szeresse, hasz- 
náljon fel azonban minden alkalmat arra, hogy a természet 
felületes és félrevezető ismeretét, mely abban vak és isteni 
akarat nélküli véletlenek tömegét látja, a fiúk lelkében fel- 
váltsa annak keresztyén szemlélete. 


Próbák: (12―14 éveseknek.) 1. Csinálj egy növény-, ro- 
var- vagy ásványgyűjteményt legalább 30 darabból, rendezve 
s mindegyikről tudj valamit mondani. 2. Tudj elsorolni leg- 
alább 10 legismertebb növényt, rovart, madarat és ásványt, le- 
írva mindegyiket. 3. Végy részt egy csoportbeszélgetésben a 
következő tárgyakról: Mire tanít a természet? (I. év) a 
tűz története és jelentősége (II. év), az erdők haszna és oltalma- 
zása (III. év). 4. Olvass egy könyvet a természetrajz vagy ter- 
mészettan köréből és tudj beszélni róla. 5. Irj le vagy adj elő 
egy saját megfigyelésedet a természet életéből. (200 szavas.) 


(15―17 éveseknek). 1. Készíts rovar, növény vagy ás- 
ványgyűjteményt legalább 50 darabból. 2. Ismerj 20 fajta nő- 
vényt, rovart, ásványt és madarat. 3. Végy részt csoportbeszél- 
getésen a köv. tárgyról: földünk története (I. év), az időjárás 
jelei (II. év), csillagos ég (III. év). 4. Olvass egy könyvet a 
geologia vagy természettan köréből és tudj beszélni róla. 
5. Ugyanaz, mint a 12―14 éveseké. 


 
V. Kézügyesség 


 
A kézügyesség fejlesztésére azért van a fiúknál szükség, 


hogy először is szabad idejüket hasznosan tölteni megszok- 
tassuk őket. Az a fiú, aki szeret otthon elszórakozni egyes 
tárgyak készítésével, sokkal kevésbbé lesz kapható a roszra 
és a kisértések ellen hatalmas védőszerrel rendelkezik. A 
kisebbeknél ez a kézügyesség, mely különben sem idegen a 
a fiúktól, s mellyel mindegyik szívesen foglalkozik, még csak 
időtöltés és játék számban megy, másutt látott eszközök, az 
iskolában tanult kisérletek elkészítése, utánzása utján, nem 
annyira a tárgyak belső jelentését nézi, mint külső alakját 
akarja utánozni. A nagyobbaknál már tudományos célokat is 
szolgál, a munka által törvényeket keresnek, vagy akarnak 
beigazolni. Ezek között a vezető mindig mutasson rá arra, 
hogy milyen viszonya van az illető munkának azokkal a tör- 
vényekkel, melyeket a fiúk az iskolában tanultak, vagy ol- 
vastak. 


Egy másik gondolat, amit a kézimunkára való ösztönzés- 
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nél a vezetőnek szem előtt kell tartani, hogy a fiú ezáltal 
gyakorlatba vigye át azt, amit tanult, vagy, ha nem tanul, ál- 
tala tanuljon. A csoport különböző tagjait sokkal közelebb 
hozza egymáshoz is ez, amikor a csoportban levő asztalos 
tanuló pl. megmagyarázza a középiskolás társának, hogyan 
kell bánni a szerszámokkal, s ez megmagyarázza annak, mi 
a titka pl. a vízmértéknek, stb. A harmadik szempont ebben 
a munkában az, hogy a fiúk a mindennapi munkájuk mellett 
olyan dolgok iránt is érdeklődjenek, melyek abba nem tar- 
toznak. Igy nemcsak a gyakorlati élet iránti érzékük nő, de 
jobban megértik azokat a társaikat, akiknek az, amit ők csak 
szórakozásból végeznek, életpályájuk. Végül azáltal, hogy 
konkrét feladatokat végeznek el, az otthoni viszonyok könnyí- 
téséhez is hozzájárulnak, s így ránevelődnek arra, hogy az 
otthonba szolgálatuk által jobban beletagolódjanak. A na- 
gyobbaknál egy munkaág tanulmányozását annak való oda- 
adását kell kiemelnünk. A testi és különösen a kézimunka, 
későbbi életében is sok hasznos indításnak és kellemes órának 
lehet forrásává. 


A kézügyességnél a fiúkat pontos és szabatos munkára 
kell szoktatni, hogy a felületességet – mely épen ennél a 
munkaágnál egyenesen lehetetlenné teszi a munkát, – le- 
küzdjék, ha erről leszoknak, ez más munkájuk eredményére 
is befolyással lesz. Ezt a munkát nagyon meg lehet kedvel- 
tetni a fiúkkal, de ehez az szükséges, hogy a vezető maga is 
tudja és gyakorolja a kézügyességi munkát. A próbák minden 
itt felsorolt szempontot akarnak érvényesíteni. 


Próbák: (12―14 évesek számára). 1. Nevezz meg és írj 
le a famunkában használatos nyolc szerszámot s adj bizonyí- 
tékot róla, hogy tudsz velük bánni. 2. Add bizonyítékát, hogy 
végeztél valami kézimunkát otthon, legalább kéthavonta egyet, 
ami egyenként legalább két-két órai időt vett igénybe. 
3. Legalább egy hónapig járj el valami műhelybe és tanuld 
szorgalmasan ott azt a mesterséget. 4. Olvass el minden évben 
egy könyvet, mely valamely eszköz készítéséről vagy szerke- 
zetéről szól és add bizonyítékát, hogy megértetted. 5. Készíts 
el hármat a következő munkákból: házi eszközök (fogkefe- 
tartó, törülközőtartó, konyhaszék, kulcstartó stb.) mesterséges 
madárfészek készítése és elhelyezése, modell (hajó, szán, ko- 
csi, repülőgép stb.). 


(15―17 éveseknek). 1. Érts ezek közül valamelyikhez: 
lombfürész, faragás, könyvkötés, rajz, festés, fényképezés. 2. 
és 3. mint az előbbieknél. 4. Ismerj még valamely gép (írógép, 
varrógép, repülőgép, betüöntő stb.) szerkezetét és működé- 
sét és magyarázd meg a csoportban. 5. Készíts három kéz- 
ügyességi munkát évente, egyet otthoni használatra, egyet egy 
barátod, vagy ismerősöd, egyet a csoport számára. 
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VI. Gyűjtés és megfigyelés 
 
A gyüjtés szenvedélye benne van ekkor a fiúkban. Ezt 


a szenvedélyt helyes útra terelni és ennek foglalkozást adni, 
a vezető feladata. Ez épúgy, mint az előbbi munkaág, nem- 
csak hasznos foglalkozás a fiúknak, hanem idejük egyik ré- 
szét igénybe véve, megmenti őket a kísértések nagy számá- 
tól. A gyűjtési szenvedélyben nem is a hasznossági oldalra 
kell fektetni a fősúlyt, mert meg van az értéke akkor is, ha 
ilyen célokat nem szolgál. Amilyen komolyan ezt a fiúk szok- 
ták venni, fontos előgyakorlat arra, hogy az életcélját is ko- 
molyan fogja fel. Amelyik fiú nem gyűjt semmit, vagy nem 
komolyan, az a maga pályáját sem fogja komolyan venni. 


A megfigyelés a legtöbb fiúnak gyönge oldala közé tar- 
tozik, még azoknak is, akik, mint a falusi fiúk, legtöbbet a 
 szabad levegőn tartózkodnak. A szem használata kifejlesz- 
tése a fiúknál nagyon fontos, és erre a vezetőnek nagy gondot 
kell fordítani. Rá kell vezetni a fiúkat, hogy nyissák ki sze- 
müket, és figyeljenek maguk körül mindent, és alkalom adtán 
fel tudják ezt használni. Ez a munkának tényleg egyik leg- 
könnyebb része, mert a fiúk nagy örömmel vesznek részt, kü- 
lönösen a kisebbek. A megfigyelést fejlesztjük a fiúkban já- 
tékokon, beszélgetésekben, stb. Minél jobban vagyunk rajta,  
hogy ezt a fiúk megkedveljék, annál nagyobb eredménye lesz 
ennek a fiúk értelmének és gondolkozásának kifejlődésére. 
A gyűjtést és a megfigyelést versenyekkel is ösztönözhetjük a 
fiúkban. 


Próbák: (12―14 évesek számára). 1. Készíts és mutass 
be a csoportnak egy gyűjteményt a következők közül vala- 
melyből: érmek, bélyegek, növények, ásványok, falevelek, fa- 
nemek, régíségek, saját magad által készített fényképfelvéte- 
lek, rovarok, lepkék. Egy gyűjtemény legalább 50 szépen el- 
rendezett és megnevezett darabból álljon. 2. Nevezz meg és 
írj le a) tiz középületet a városban, b) tiz egymással összeköt- 
tetésben levő utcát. 3. Kimjáték: a) A vezető 25 
tárgyat helyez az asztalra, letakarja egy kendő- 
vel, a kendőt egy percre felemeli, mialatt a 
fiúk szemlélhetik a tárgyakat, aztán újból letakarja. Nevezd 
meg amiket láttál. Nyer, aki 25-ből legalább 15-öt megnevez. b) Három 
kirakat előtt állva 1-1 percig, megnevezd az itt látott tárgya- 
kat. Nyer, aki a tárgyak kétharmadrészét megnevezte. 4. Egy 
egész idegen szobában félpercnyi szemlélés után kijőve a lá- 
tott tárgyakat nevezd meg. (kétharmad nyer). 5. A fiúk fel- 
mennek egy magasabb helyre, öt percig szemlélik a vidéket. 
Mikor lejönnek, jelöljék meg rajzban a látott dolgokat (ma- 
lom, patak, erdő, stb.) hol fekszenek. 


15―17 éveseknek). 1. Mint fen, a gyűjtemény legalább 100 
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db-bal. 2. Tudd lerajzolni a község vagy város térképét a főbb 
útvonalakkal, megjelölve a középületeket. 3. Kimjáték, mint 
a 12―14 éveseknél. 4. Ismerd az ország térképét a főbb vízi 
és vasutvonalakkal. 5. Nyerj 3 esetben becslő vagy megfigyelő 
játékban legfeljebb 25 százalék tévedéssel. 
 
 
 


VII. Beszélgetések és kirándulás 
 
Ebben az ágban a fiúk ismeretkörének bővítéséről és a 


tanulmányozáshoz alkalmak nyujtásáról van szó. Még az is- 
kolába járó fiúnak is ritkán van ma alkalma arra, hogy is- 
mereteit ezen a téren bővitse, még kevésbbé áll ez rendelke- 
zésére a falusi vagy a munkás fiúnak, kik közül az utóbbi 
épen csak azon munkaág elsajátítására nyer alkalmat, mely- 
ikben dolgozik. Az érdeklődésük sokoldaluságát szolgálják ezek 
a kirándulások és beszélgetések, melyekben gyakoroljuk a 
fiúkat abban, hogy az ipari és kereskedelmi életre tartozó dol- 
gokon kívül a mindennapi életben szükséges ismereteket el- 
sajátítsák. 


A modern iskola, mely leginkább bizonyos ismeretanyag 
átadását célozza, erre különös alkalmat nem ad, így ezt a cso- 
portban kell szolgálni. Ebben a vezető munkája az iskoláét 
kiegészíti, továbbfejti, gyakorlatilag az ott kapott ismereteket 
felhasználni segít. 


A tanulmányozást is; főként, ― mint a próbák mutatják, 
― arra akarjuk felhasználni, hogy vele a fiúk gondolkozását 
fejlesszük. Ezért kívánja a próba, hogy a tapasztalatokról a 
csoport előtt beszámoló történjék. Ezzel nemcsak újból fel- 
merült az emlékében, amit látott, hanem az meg is világoso- 
dik előtte azáltal, hogy róla számot ad. Maga a vezető keres- 
sen alkalmat, hogy a fiúkkal ilyen kirándulásokat tehessen. 
Tehet ilyeneket vagy a próbák közt említett gyárakban és 
ipartelepekre, de tehet a szabad természetbe is, mikor szám- 
talan alkalma van a fiúk figyelmét erre is, arra is, felhívni. 
A kirándulás elején már felemlítheti, hogy a próbák közül 
egyiket megszerezheti, aki akarja, ennek a kirándulásnak a 
leírása vagy elmondása által. 


Különösen eredményes lehet a fiúk figyelmét irányítani 
a felfedezésekre és találmányokra, melyek felől való tanul- 
mányozásra buzdítjuk őket, könyveket adunk nekik, hogy 
azokat olvassák és arról a csoportban beszéljenek. Evvel ta- 
lálkozik az előbbi ág, ahol ilyen találmányok modelljei elké- 
szítésére adhatunk a fiúknak utasítást. Ezzel elérjük azt, hogy 
a fiúkat bekapcsoltuk abba a nagy közösségbe, melyet az 
emberiség hasznáért munkálkodók alkotnak, aminek különösen 
a falusi fiú, aki tanulmányainál és nevelésénél fogva ezekről 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


37 
 
keveset hall, nagy szükségét érzi. Ezeknek buzdítása, hogy ne 
csak a szépirodalmi műveket olvassák, különösen fontos. A 
próbák bő alkalmat adnak a vezetőknek, hogy ezen a téren, 
saját ismereteit is felhasználva a fiúk érdeklődését növeljék. 


Próbák: (12―14 éveseknek). 1. Ird le legközelebbi kirán- 
dulásodat és szerzett tapasztalataidat. 2. Olvass egy könyvet, 
vagy hallgass egy előadást, melyet e körből vezetőd kijelöl és 
írd le annak tartalmát. 3. Tégy évenként egy kirándulást egy 
gyárba és írd le az ott látottakat. 4. Nevezz meg három nagy 
utazót, felfedezőt, olvass el róluk legalább egy-egy köny- 
vet. 5. Tarts egy szabad előadást a csoportban (legalább 10 
percest) valamely találmány vagy utazás leírásáról. 


(15―17 éveseknek). 1. 2. mint a fentieknél. 3. Látogass 
le egy gyárba vagy bányába és írd le tapasztalataidat. 4. Ol- 
vass el két könyvet egy nagy felfedezőről vagy utazóról és 
számolj be róla a csoportodnak. 5. Mint a fentieknél. 


 
Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszéléshez vezető 


számára: Van-e szüksége és mennyiben egy tanuló iskolás fiúnak 
az értelmi nevelésre az iskolai munkáján kívül? ― Mutassuk ki, 
hogy az itt közölt munkaágak az értelmi nevelés egész körét ki- 
merítik. ― Az értelmi nevelésnek mi szerepe van a jellemnevelés- 
ben? ― Lehet és mivel lehet a fiúkat arra ösztönözni, hogy többet 
tanuljanak, minő érveket használnánk, melyek előttük is számí- 
tanak? ― Tapasztalataink szerint van-e a fiúkban érdeklődés a tu- 
dás iránt, eltekintve annak hasznától? 


 
B) A testnevelés programmjának magyarázata 


 
Egy keresztyén nevelés előtt sohasem lehet közömbös az, 


milyen irányban és milyen módok szerint folyik a fiúk testi 
élete. A ker. fiú számára a test erői is Isten ajándéka, melye- 
ket az Ő szolgálatára kell fordítani. 


 
„Jézus pedig gyarapodék... testének állapotában...“ 


Luk. 2:52. 
„Szeresd az Urat a te Istenedet... minden erődből...“ 


Luk. 10:27. 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek 


lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek 
és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, di- 
csőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, me- 
lyek Istenéi! I. Kor. 6:19―20. 


 
A fent idézett helyekből látszik, hogy a Jézus fejlődése 


korántsem volt tekintet nélkül arra, amit a testi élet és erő 
jelent a ker. embernek. Mikor a Sátán kísértése éhséget hasz- 
nálta fel, hogy Isten elleni cselekedetre akarja rávenni, volt 
ereje visszautasítani azt. Utazásaiban sohasem volt gyönge 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


38 
 
és seholsem olvassuk, hogy olyan fáradt lett volna, hogy ne 
tudott volna segíteni valakin. Mikor a tanítványok el akarják 
küldeni a sokaságot egy fárasztó nap munkája után, hogy 
Jézus pihenhessen, Ő magához hívja és megvendégeli őket. 
Egyetlen eset sincs életében, mikor testi gyöngeségeinek en- 
gedett volna, vagy ne győzte volna meg azokat Ő, akinek „nem 
volt fejét hová lehajtania“, s akinek „mindennapi eledele volt 
mennyei Atyja akaratának teljesítése.“ 


Könnyű csak az értelmünk erőit szentelni Istennek, és 
csak azokkal szeretni Őt, s testi életünk kérdéseit külön tar- 
tani tőle. De egy ilyen kísérlet után két tapasztalatot teszünk: 
az egyik az, hogy amíg egészen, testünk minden erejével is 
nem szolgáljuk Őt, addig többi szolgálatunk is hiányos lesz; 
a másik az, hogy míg testünk életének nehézségeiben nem 
Tőle kérünk erőt, addig hiába küzdünk azokkal. 


Ebben az ágban, a vezetőnek nagyon fontos feladatai van- 
nak. Első ezek közül az, hogy azokban a küzdelmekben, me- 
lyeket minden e korbeli fiú a sexuális élet kérdéseivel vív, 
segítségül lehessen. Sok fiú élete evődik fel emésztő harcok- 
ban, melyet a kísértései ellen végez, anélkül, hogy az igazi 
erőt megnyernék. Ennek a megnyerésére van ez az ág nagyon 
szoros kapcsolatban a lelki élet ápolásának ágával, mert ott 
mutathatunk rá arra, hogy egyetlen hatalom képes e harcot 
velem megharcolni és ez a Krisztus hatalma. A vezetőnek 
látni kell, hogy a fiúknak ez van leginkább a lelkén, ezt keresik, 
és ebben segítségre kell lenni, hogy megtalálhassák. Ez me- 
gint vezető személyes életére tereli figyelmünket és kény- 
szerít hangsúlyozni, hogy csak egy olyan ember tud ebben a 
fiúknak segítni, aki ezt a segítséget maga tapasztalta. A nemi 
kérdések megbeszélésében óvatosság és főként a fiúkkal való 
személyes bánásmód szükséges. Azért van felvéve évi két 
megbeszélés a sex. élet köréből, hogy a vezetőnek alkama 
legyen személyesen is beszélni erről a fiúkkal. Ezért fontos, 
hogy a fiúk a vezetőhöz személyes baráti viszony által legye- 
nek kötve, mert a legtöbb fiú szívesebben beszél erről veze- 
tőjének, mint szüleivel. 


A testi élet ezen, és egyéb nehézségeit, a programm nem 
negative, jó tanácsokkal, vagy épen óvó szavakkal akarja 
megoldani, hanem pozitive és konstruktive, azáltal, hogy mó- 
dokat ír elő a test erősítésére, eszközöket nyújt, melyek által 
a fiúk az önuralom és önfegyelmezés erényeit elsajátíthatják, 
alkalmakat a test erősítésére stb. Ezért a programm nagy 
fontosságot tulajdonít az egészség mindennapos ápolásának, 
a játéknak, kirándulásoknak. A vezető ezeket minden további 
és nagyobb munka nélkül megkedveltetheti a fiúkkal. Itt arra 
kell vigyázni, hogy a csoportban a fegyelmet, engedelmessé- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


39 
 
get ne külső eszközökkel, hanem személyiségének erejével 
tartsa fenn. 


A testi nevelés munkája, mégegyszer hangsúlyozzuk 
mély kapcsolatban áll a lelki élet ápolásával. Ez a kör csak a 
módszereket adja, a munka igazi elvét és lelkét, amellyel a 
test megbecsülése és Isten szolgálatába állítása lehetséges, a 
lelki nevelés ága mutatja. 


 
 


I. Egészségápolási szokások 
 
Ennek az ágnak hivatása a fiúkban olyan szokásokat 


gyökereztetni meg, melyek egészségük fennmaradására és 
megerősödésére hasznosak. Ezeket nem lehet tisztán értelmi 
úton bevezetni a fiúk tudatába, hanem rá kell őket vezetni, 
hogy gyakorolják őket. A legtöbb fiúnak azért van baja ál- 
landóan az egészségével, mert rendesen nem gondozza, csak 
akkor lesz rá figyelmes, hogy milyen mulasztást követett el, 
ha már baj van. 


Különösen a tisztaságra vonatkozó szokásokat kell a fiúk 
lelkébe belevinni, erre a csoportban is sok módunk van. Az a 
fiú, aki a testi tisztaságot megszokta, lelkileg is nehezebben 
fertőzhető. A csoportotthon tisztántartása, a fiúk megjele- 
nése, írásaik, munkáik tisztasága mind jó előtanulmány ehhez. 


Három ellensége van a fiú életében az egészségnek, me- 
lyek ellen a vezetőnek küzdenie kell: a dohányzás, az alkohol 
és a nemi tisztátalanság. Mindhárom elleni küzdelemre nagy 
gondot kell fordítni. A dohányzás zsenge korban a szívet és 
tüdőt támadja meg, ép akkor, mikor legjobban szükség volna 
e szerveknek a fejlődésre. Az alkohol retentő szenvedélyt ültet 
a lelkébe, melynek igája alatt emberi életek mennek tönkre. 
A nemi tisztálanság pedig az egész életet sőt még az utódokat 
is megrontó bajok forrása. Ezeknek az ellenségeknek a termé- 
szetrajzával, káros hatásaikkal a vezetőnek tisztában kell len- 
nie, hogy erről tudjon bő és meggyőző példákat tárni a fiúk 
elé. Főként azonban maga a vezető ne hódoljon egyiknek sem, 
ha lehet, még a dohányzásnak sem, de a másik kettőnek semmi 
esetre. A jó vezető, akinek fontos az, hogy a reá bizottak lel- 
két megtartsa, képes arra is, hogy lemondjon az olyan szóra- 
kozásról, mely munkájában rossz példát nyújt az ifjúságnak, 
őt pedig akadályozza. 


Próbák: (12―14 évesek számára.) 1. Végy ezek közül 
hármat rendes szokásodul: pontos idő lefekvésre és felkelésre, 
aludj nyitott ablakkal, fürödj kétszer egy héten, naponta két- 
szer moss fogat, igyál egy pohár vizet felkeléskor. 2. Végezz 
testgyakorlást mindennap előírás szerint egy negyedóráig. 3. 
Mosd meg a kezed minden étkezés előtt. 4. Halgass egy elő- 
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adást vagy olvass egy könyvet minden évben a következők- 
ről: egészségápolás (I. év), a dohányzás veszélyei (II. év), az 
alkohol káros hatása (III. év). 5. Ird alá és tartsd meg min- 
den évben a következő nyilatkozatot: „Igyekszem a tiszta élet, 
tiszta beszéd, tiszta játék és tiszta munka elvei szerint élni 
egy évig.“ 


(15―17 éveseknek). 1. Végy rendes szokásodul kettőt ezek 
közül: minden héten tölts egy órát valami munkával a sza- 
badban, kelj föl naponta egy negyedórával hamarabb s for- 
dítsd ezt sétálásra a szabadban télen nyáron, mosd le magad 
minden reggel hidegvízzel. 2. és 3. mint a 12―14 éveseké. 4. 
Hallgass egy előadást a csoportban minden évben a köv. 
tárgyról: a legnagyobb küzdelem a fiú életében (a nemi kér- 
désről I. év), az alkohol veszedelme (II. év), a dohány mint 
méreg (III. év). 5. Mint a fentieknél. 


 
 


II. Táborozás 
 
A táborozás egyike azoknak a munkáknak, melyeket a 


fiúk legjobban kedvelnek, és amely mégis legjobb hatással 
van rájuk. Megadja nekik a szabad levegő áldásait, a játék 
alkalmait, s emellett számtalan mély nevelői hatással lehet 
összekötni. Már maga az, hogy nehány napig, vagy hétig a 
szabadban élnek, egészségükre is edző hatással van. Megta- 
nulják elviselni az időjárás kellemetlenségeit és nem fizetnek 
azonnal hüléssel azért, ha szabadban alszanak, vagy a patak- 
ban mosakodnak. 


Emellett nevelői szempontból is nagy jelentőségű a tá- 
borozás. Az alatt az idő alatta fiúk egymásra vannak utalva, 
egymás segítségét kell igénybe venniök. A tábori élét minden- 
kire kötelességet ró, mely alól nem szabad magát kihúznia, 
ezt sohase engedje meg a vezető. Közös élet és közös munka, 
ez a tábori élet jelszava. A fiúk összebarátkoznak ezen idő 
alatt, megszokják, hogy egymásért szolgálatokat teljesítse- 
nek, mindnyájuk közös munkája teszi lehetővé, hogy a tábo- 
rozás sikerüljön. Mindenkinek a munkájára szükség van, 
senki sem érzi magát sem feleslegesnek, sem nélkülözhetőnek, 
sőt mindenki büszke lehet rá, hogy nélküle nem sikerülhet a 
munka. A táborozásnál nagy fegyelmet kell tartani, ne is in- 
duljon a csoport táborozásra addig, míg ez benne kétséges, 
ámbár maga a tábori élet is fejleszti a fegyelmet. Mindenki- 
nek meg legyen a maga munkája, és annak pontos elvégzését 
követeljük meg mindenkitől. 


A vezetőt és a fiúkat is sokkal közelebb hozza egymáshoz 
a tábori élet. A vezető ne vonakodjék maga is kivenni a részét 
a munkából, ne csak parancsolgasson. Mindenütt ott kell len- 
nie, mindennek utána nézni, mindenre gondolni, mert a fiúk 
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egészségéért ő felelős a táborozás alatt. Ezért is szükséges a 
fegyelem, mert ezt a felelősséget másként nem lehet vállalni. 
Gondosan őrködjék különösen a fürdés alkalmam, aztán vi- 
gyázzon a tűzzel való bánásra, hogy szerencsétlenség ne le- 
gyen egyikből sem. 


A tábori életet a fiúk ismereteinek bővítésére is felhasz- 
náljuk. A szabad természetben sok alkalmunk van arra, hogy 
felhívjuk a figyelmüket egyes olyan jelenségekre, melyeket 
másutt nem látnak, vagy nem figyelhetnek meg. De óriási 
hatással lehet a tábori élet a fiúk lelki életének a fejlesztésére. 
A minden reggel és este együtt tartott tábori áhítat, utóbbi a 
tábortűz mellett, mély benyomást gyakorolnak a fiúkra, és 
ilyenkor meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy az esti tábor- 
tűz csöndjében beszélgetéssel tárgyaljunk meg olyan dolgo- 
kat, melyeket az iskolában vagy otthoni csoportbeszélgetése- 
ken nem tudunk ilyen hatással megtárgyalni. A fiúk lelke 
ilyenkor válik hajlandóvá az imádság erejének megérzésére, 
s képessé arra, hogy eltekintsen a maga mindennapi élete fe- 
lett és az örökkévalósághoz kapcsolódjék. 


Mivel a táborozás csak úgy ér valamit, ha annak munkái- 
ban mindenki résztvesz, ösztönözzük a fiúkat, hogy ezekre a 
munkákra készüljenek. Erre valók a következő: 


Próbák: (12―14 évesek számára.) 1. Hallgass egy elő- 
adást vagy olvass ezekről: táborozás, táborépítés, főzés a tá- 
borban stb. 2. Tölts legalább 2 napot és 2 éjjelt táborban, 
résztvéve minden tábori munkában. 3. Mutass be különféle 
tűzhelyek készítését, tudj tüzet gyújtani gyufa nélkül fadara- 
bokkal, készíts ehez való eszközt. 3. Ismerd: a tiz csomókötést, 
és tízféle étel elkészítését. 5. Építs megfelelő tábori men- 
helyet három személy számára, tudj készíteni tábori latrinát 
szabályszerűen. 


15―17 éveseknek). 1. Végy részt egy táborozás előkészí- 
tésében, tervezésében. 2. Mint a 12―14 éveseké. 3. Készítsd el 
egy tábor tervét teljesen, tekintettel terepre, sátrak beosztá- 
sára stb. 4. Ismerd a különböző sátoralakokat és tud felállí- 
tani őket. 5. Tudj elkészíteni tizféle ételt, ismerd a tábori szé- 
kek, asztalok, ágyak készítését. 


 
 


III. Csapatjátékok 
 
A játéknak kétféle faját különbözteti meg a programm, 


a csapatjátékot és a tömegjátékot. Az előbbit az jellemzi, 
hogy benne a csapat mint egység dolgozik, nem egyesek nyer- 
nek, vagy vesztenek, hanem a csapat. A csapatjátékhoz, mi- 
lyenek a méta, futball, voliball, stb. az szükséges, hogy a 
csapat minden egyes tagja odaadóan játszék a csapatért, 
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engedelmeskedve a vezetőnek, mert minden veszteség az egész 
csapat vesztesége. Ez neveli a fiúkban az öntudatos alárende- 
lést, a közös célra való törekvést, az engedelmességet. A mi 
mai korunk zabolátlanságát és fegyelmezetlenségét szépen 
tükrözik azok futballmérkőzések, melyekről lepedőben viszik 
haza, nem is a vesztest, hanem a bírót, vagy épen, a – győztest, 


A vezető nemcsak arra ad alkalmat a fiúknak, hogy a 
csapat egy-egy tagja gyanánt játszanak, de arra is, hogy mint 
egy csapat vezetője tudja a maga csapatát mindegyik irányí- 
tani, sőt arra is, hogy mindegyik fiúnak legyen alkalma egy 
játékot, mint bírónak vezetnie. Igy mindegyik meg fogja a 
saját tapasztalataiból látni, hogy a csapat egy tagjának a fel- 
adata a helyzet gyors áttekintése, ehez képest való intézkedés, 
a bíró kötelessége a pártatlanság és igazságosság. 


A játék célját világosan kell a fiúk szeme elé állítani, 
mert nincs megsemmisítőbb veszedelem egy csoportra nézve, 
mintha ott a játék öncéllá válik. Ha a fiúk érzik, hogy a játék 
csak arra való, hogy azzal a testüket erősítsék, szórakozást 
kajunk, megtanuljuk az engedelmességet és az együttműkö- 
dést, akkor nem kell félni tőle, hogy a játék olyan tömegőrü- 
letté válik a csoportban, mint a társadalmi életben vált. A 
vezető azokat a fiúkat, akiket ez fenyeget, az önuralom és fel- 
világosítás eszközeivel győzze meg ennek a helytelenségéről, 
más oldalon pedig a csoportban vegye más munkák alá meg- 
bizatásokkal, hogy bennük ezt a hajlamot ellensúlyozza. 


Próbák: (12―14 éveseknek.) 1. Tudj legalább egyet jól 
játszani a köv. játékok közül: voliball, bézball, méta. 
2. Végy részt legalább ötször egy csapatjátékban úgy, hogy 
önuralmadat, jókedvedet el ne veszítsd. 3. Irj legalább 200 
szavas dolgozatot erről: Mit akarok én a játékkal, mit várok 
tőle? 4. Irj legalább 100 szavas dolgozatot erről: Mik a jó já- 
tékos jellemvonásai? 5. Szerepelj mint bíró legalább 3 játék- 
ban, részrehajlatlanságot, fegyelmet és igazságosságot tanú- 
sítva. 


(15―17 éveseknek). 1. Játszd szabályosan e játékokat: 
voliball, bézball, méta. 2. Mint fennt. 3. Ismerj és 
tudj játszani legalább 3 cserkészjátékot a szabadban. 4. Irj 
legalább 100 szavas dolgozatot erről: a játék, mint nevelő. 
5. Mint fennt. 


 
 


IV. Tömegjáték 
 
Ebben a játéktipusban, az előbbivel szemben az olyan 


játékokat öleli fel a programm, amelyek nem kívánnak szer- 
vezett csapatot, hanem egy nagyobb vagy kisebb csoportját 
a fiúknak. Itt inkább esik a súly az egyes teljesítményére és 
ez a játék arra alkalmas, hogy az egyesek személyes ügyssé- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


43 
 
gét és feltaláló erejét növelje. Ezekből a játékokból egész 
sereg van közölve a fiúk könyve második kötetében, úgy hogy 
elég alkalma van a vezetőnek választani belőlük. 


Ezek a játékok alkalmazhatók összejövetlek után illetőleg 
azok alatt való játszásra, szabadban, vagy ahol nagyobb helyi- 
ség áll rendelkezésre. Mivel nem kell hozzájuk előkészület és 
eszköz, könnyen használhatók. Alkalmat nyújtanak épúgy, 
mint a csapatjátékok arra, hogy a fiúk önuralmát és ügyessé- 
gét gyakoroljuk velük. 


Próbák: (12―14 éveseknek): 1. Olvasd el a fiúk könyvé- 
ben közölt játékokat. 2. Tanulj meg és játszál legalább 10 kü- 
lönböző játékot ezek közül 3. Vezess be egy jó játékot a cso- 
portba amit még eddig nem játszottak és tudd vezetni azt. 
4. Tudj legalább öt ilyen játékot megtanítani. 5. Mutass meg- 
felelő magaviseletet legalább öt tömegjáték játszása közben 
a csoportban. 


(15―17 éveseknek): 1., 4. és 5. próba ugyanaz. 2. Tanulj 
meg és játszál 15 játékot. 3. Tudj megtanítni 10 játékot. 


 
 


V. Úszás 
 
A vízi sportnál ismét nem az a fő, hogy a fiú tulságba 


vigyék, hanem, hogy egészségük fejlesztésére használják. A 
vezetőnek tudnia kell, melyek azok a szabályok, melyek 
alapján az úszás elsajátítható, s mely szempontok 
ajánlják minden fiúnak annak megtanulását. Ezek 
közül az egészségápolás szempontja mellett az a szempont 
figyelemreméltó, hogy ez által esetleg alkalma nyílik valami- 
kor máson segíteni és a saját élete megmentése mellett alkal- 
masabbá válik arra, hogy a más életét megmenthesse. Az úszás 
tanításában a vezető először arra igyekezzék, hogy a fiúk fé- 
lelmét legyőzze, azokat hozzászoktassa a vízhez, és 
a lélekjelenlétük megőrzéséhez. 


Különös óvatosság szükséges azonban ehez a vezető ré- 
széről, s ne felejtse el, hogy folytonos bátorítással lehet csak 
a fiúkba bátorságot önteni. 


Próbák: (12―14 éveseknek): 1. Taposs vizet félpercig 
fenntartva magad vízszinen. 2. Ússzál 20 métert mell-, hát- és 
oldalúszással. 3. Végy fel egy bedobott tárgyat a vízfenékről 
legalább 2 m. mélységből vízalatt úszva vagy anélkül. 4. Is- 
merd és tudd gyakorolni a mesterséges légzés módszerét, 5. 
Mutass be legalább három módot a vízbefuló mentésére a 
vízben. 


(15―17 éveseknek): 1. Ússzál 40 métert. 2. Ússzál leg- 
alább 3 métert víz alatt. 3., 4., 5. mint fennt. 
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VI. Testgyakorlás és sport 


 
A testedzés eddig felsorolt eszközein kívül szükség van 


arra, hogy az ifjúságot a testgyakorlás eszközeivel is megis- 
mertessük. A rendszeres testgyakorlás nem csak a test fejlődé- 
sét teszi egyenletessé, de a fegyelmet és rendet fenntartani 
is nagyon segít a csoportban. Ez különösen falusi és iparos 
tanuló fiúknál fontos, akik a belső fegyelmezés eszközeiben 
kevésbbé részesülnek. Gondos vezetéssel sikerülni fog nem- 
csak kedvet szerezni a fiúknak erre, hanem megláttatni ve- 
lük a hasznot is, ami ebből származik. 


Itt is természetesen a lelkesítés és példaadás eszközeivel 
dolgozunk, felhívjuk a fiúk figyelmét a próbákra és nemes 
versenyt keltünk köztük. Mivel azonban természetszerűleg 
itt nagy változatok vannak a fiúk közt a különböző testi erő 
és ügyesség szerint, a vezetőnek vigyáznia kell, hogy az erősebb 
és ügyesebb, a gyöngébb és fejletlenebb feletti előnye révén, 
előtérbe ne jusson tulságosan. Ezért a próbák is úgy vannak 
összeállítva, hogy a fiúk fejlettségének megfeleljenek. 


A próbákhoz a fiúk a következő csoportokban osztatnak. 
I. oszt, 12 évesek testsúlyra tekintet nélkül, és 13 évesek 35 
kgr, súlyig. II. oszt, 13 évesek 35 kgron felül, és 14―15 évesek 
45 kilogramm súlyig, III. osztály 14―15 évesek 45 
kgron felül és 16―17 évesek 50 kgrig. IV. oszt. 16―17 
évesek 50 kgron felül. V. oszt. 18 évesek súlyra tekintet nél- 
kül. Az egyes osztályok próbái a következők: 


 
I. oszt. II. oszt. 


1. Síkfutás 100 m. 15 mp. 1. Síkfutás 100 m. 14 mp. 
2. Magasugrás 130 cm. 2. Magasugrás 135 cm. 
3. Távolugrás 4 m. 3. Távolugrás 430 cm. 
4. 5 kgr. súlydobás 6 m. 4. Súlydobás (5 kgr.) 8 m. 
5. Gerelyvetés 20 m. 5. Gerelyvetés 26 m. 
 


III. oszt IV. oszt. 
1. Síkfutás 100 m. 13˙5 mp. 1. Síkfutás 100 m. 13 mp. 
2. Magasugrás 140 cm. 2. Magasugrás 145 cm. 
3. Távolugrás 5 m. 3. Távolugrás 5˙50 m. 
4. Súlydobás (5 kgr.) 9 m. 4. Súlydobás (7 kgr.) 8 m. 
5. Gerelyvetés 31 m. 5. Gerelyvetés 34 cm. 
 


V. oszt. 
 1. Síkfutás 100 m. 12˙5 mp.  
 2. Magasugrás 150 cm.  
 3. Távolugrás 6 m.  
 4. Súlydobás (7 kgr.) 9 m.  
 5. Gerelyvetés 36 m.  


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


45 
 


VII. Egészségügyi vtesgálat 
 
Ezzel azt akarjuk elérni, hogy a fiúk állandó figyelem- 


mel kisérjék egészségüket. Jó, ha a csoport vezetője meg tud 
nyerni az orvosok közül valakit, aki a nevelés iránt is érdek- 
lődik, aki hajlandó rá, hogy figyfelmébe részesítse a munkát és 
tanácsaival is esetleg támogassa. 


Avval, hogy a fiúk rendszeres orvosi vizsgálatban része- 
sülnek, egyuttal előkészülnek arra is, hogy ha valami kóros 
változás áll be testi állapotukban, azt nem titkolják, vagy 
nem viseltetnek az orvossal szemben. bizalmatlanul, hanem 
készséggel követik utasításait. 


Próbák (mindkét csoport számára): 1―3. Évente egy- 
szer vizsgáltasd meg magad orvossal és hozz erről bizonyít- 
ványt. 4―5. Kövesd pontosan az orvos utasításait és adj 
bizonyítékot róla, hogy ezt teszed. 


 
Kérdések a további tanulmányozásra és megbeszélésre. Mi- 


lyen nevelői ereje van a játéknak? ― Mi értéke van a következő 
módoknak: előírt játék, kötelező játék, a vezető résztvesz a játék- 
ban, egyik párton, vagy mindkét párton? ― Mi értéke van a kö- 
vetkező módszereknek: A munkaórákat hosszúvá tenni, hogy a fiú 
ne gondoljon a játékra? Kényszeríteni, hogy pénzt szerezzen ta- 
nulására, noha rászorulva nincs? ― Egy fiú jellemét játékából 
hogyan ismerjük meg? Mi értéke van a találékonyság fejlesztésé- 
ben a következő módoknak: Készen vett játékok? Kész részek, 
melyeket össze kell állítani? Nem segítni neki, míg maga tud bol- 
dogulni? Engedni; hogy ismételten ne sikerüljön valami? ― Mi- 
lyen ösztönök uralkodnak a fiú életében, s hogyan fejlődhetnek 
ezek káros alakban? ― Mi értéke van a következő módszereknek: 
a) megverni egy fiút, aki megvert egy másikat? b) ha lopott, 
visszatéríttetni vele a teljes, vagy kétszeres értéket? c) megszégye- 
nítni, ha elfutott a másikkal való küzdelem elől gyávaságból? d) 
szigoruan megbüntetni nemi vétségért? e) kigunyolni egy fiú 
gyermek-szerelmét? f) ha hazudott, nem hinni neki többé? 
 
C) A lelki élet ápolása programmja és magyarázata. 


 
„Jézus pedig gyarapodék... az Isten... előtt való ked- 


vességben.“ Luk. 2:52. 
„Szeresd az Urat a te Istenedet... teljes szivedből...“ 


Luk. 10:27. 
„...hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörköd- 


hessem az Ő templomában“ Zsolt. 27:4. 
 
Egy olyan nevelési munka, mely nem a lelki élet ápolá- 


sára épít, mindig bizonytalan marad. Minden más érdek el- 
foghatja a fiúkat és nem biztosít afelől, hogy szembe nem ál- 
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líthatók avval, amit vallottak, de a lelki életen épülő munka, 
szilárd. Itt építjük be a munkát az örökkévalóság fundamen- 
tumaiba és itt biztosítjuk magunkat afelől, hogy az nem lesz 
időleges a fiúk életében. 


Ismerjük, mennyi nehézsége van ennek az ágnak. De 
ezek a nehézségek legnagyobb részben csak később lopóznak 
be a gyermek életébe, mert a gyermekkor maga nyitva tartja 
a lelket az isteni hatások előtt. Az ilyen veszélyekkel már fog- 
lalkoztunk az első részben és megállapítottuk, hogy ezek el- 
len egyetlen eszköz használható, hogy a fiúk előtt a személyes 
vallásos tapasztalatok lehetőségeit nyissuk meg. Természete- 
sen ezt csak egy olyan vezető teheti, akinek magának az élete 
is nyitva van a lélek titokzatos hatásai iránt s akinél magá- 
nál is a lelki élet elsorvadva nincs. A lelki életnek három 
dologra van szüksége: lélegzetvételre, mely az imádság, általa 
belemerül a lélek Isten lényegének és szeretetének titokzatos 
atmoszférájába, táplálkozásra, azaz gyarapítására azoknak a 
javaknak, melyeket Istentől kap és mozgásra, azaz ezek meg- 
valósítására, kifejtésére, ez a szolgálat, ami a következő ágát 
alkotja a munkának. Mindezekkel nemcsak a fiúkat kell biz- 
tatni, hanem elsősorban magának a vezetőnek kell élnie, mert 
különben nekik sem tud majd segítséget nyújtani. 


Ez az egyik olyan ága a munkának, ahol leginkább szük- 
ség van rá, sőt egyenesen, elkerülhetetlen, hogy a vezető a 
fiúkkal személyes baráti viszonyban legyen és bizalmukat 
teljesen bírja. Különösen azért fontos ez, mert, mint már 
mondtuk, azok a kisértések, melyek erre a korra jellemzőek, 
a nemi kisértések, ezen a területen verhetők vissza leginkább 
Sok fiú küzd kisértésével egy egyenlőtlen emésztő harcban 
és pusztul el ebben, csak mert nem tudja és nem találja az 
igazi védelmet és erősséget. Az ilyen megtépett életeket a lelki 
élet programmja vezeti rá arra, hogyan tehetnek szert egy 
egységes és teljes életre, melyben hiányzik, vagy legalább is 
nem zavar ez a sok nehézség. A vezető, aki maga is éli ezt az 
életet csakis személyes barátsággal és szoros testvéri kapcso- 
lattal tudja segítségét nyújtani ebben. 


A lelki élet táplálásának példájául Jézusra kell hivat- 
koznunk, aki mindennap keresett alkalmat magának, hogy 
Istennel való összeköttetését ápolja és Isten elé állítsa élete 
és munkája kérdéseit. Az Ő főpapi imája a János evangé- 
liuma 17. részében nemcsak azt mutatja nekünk, hogyan for- 
dulhatunk mi Istenhez, hanem azt, hogyan segít nekünk ma- 
ga Krisztus ennek a nehézségei között. 


Természetes, hogy mivel, különösen a nagyobbak cso- 
portja ebben az ágban elmaradottabb és elsősorban a beszél- 
getések során értelmi nehézségekkel fog küzdeni, a vezető- 
nek gondja legyen rá, hogy ezeket ne kerülje ugyan ki, sőt 
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minden kétségre, ha. az őszinte, megfeleljen, de irányítsa a 
figyelmet mindig a személyes tapasztalatok felé, mint ame- 
lyek minden értelmi fölvilágosításnál sokkal többet érnek, sőt 
egyedül vezetnek a megértés felé is. A kisebbeknél ebben 
könnyebb a dolog, ezekben több a hajlam a vallásos élet kér- 
dései iránt, de viszont kevésbbé tudják öntudatosítaní kérdé- 
seiket. Itt tudjuk azonban megakadályozni, hogy a föl nem 
tárt és meg nem beszélt kérdések később a kételkedésnek és 
elhanyagolásnak örvényébe vigye őket. 


Ezt az ágat az egész munka alapjául meg kell tartani és 
minden ágban visszahivatkozni rá. Ez adja meg a szempon- 
tot minden más tevékenységi ágnak is. 


 
 


I. Nyilvános istentisztelet 
 
A legtöbb fiú, különösen a nagyobbak, – ezzel tisztában 


kell fennünk, – a nyilvános istentisztelet iránt bizonyos elő- 
ítélettel viseltetik. Ennek az okairól is szólottunk már az első 
részben. Bizonyos, hogy ez az idegenkedés csakis úgy oszlat- 
ható el, ha képesek leszünk a fiúkban vallásos tapasztalatokat 
ébreszteni és velük ilyeneket kerestetni. Aki vágyik lelki ta- 
pasztalatok után, az meg tudja azokat találni a nyilvános is- 
tentiszteletben is. A közös kultusz, azok közössége, akik ott 
együtt hajolnak meg Isten előtt és együtt tárják fel életük 
kérdéseit Előtte, arra, aki megérzi ennek értékét, megbecsül- 
hetetlen. 


Emellett a közös istentisztelet a fiúkra nézve mindig 
fegyelmező erővel is van. A kultusz egyes részei felébreszt- 
hetik alvó vagy szunnyadó tudatosságukat és érzéküket a val- 
lásos élet kérdései iránt, s alkalmat nyúthatnak nekik arra, 
hogy fegyelmezzék gondolataikat. 


Nem kell tehát megelégednünk avval, hogy az istentisz- 
teleti alkalmak, látogatását a fiúknak csak fügyelmükbe ajánl- 
juk, hanem egyenesen arra kell őket rávenni és ránevelni, 
hogy környezetük azon tagjait is, akik ezt nem gyakorolják, 
hívják el oda. 


Próbák (12―14 éveseknek): 1. Látogasd rendesen a va- 
sárnap délelőtti istentisztelet. 2. Látogasd rendesen a vasár- 
nap délutáni vagy hétköznapi istentiszteletet (amelyiket el- 
foglaltságod inkább engedi). 3. Vállald vezetőd által ki- 
jelölt tíz egyházi ének és tíz bibliai szakasz megtanulását 
könyv nélkül. 4. Vállald három esetben a csoportáhitaton a 
bibliai rész felolvasását és az imádkozást. 5. Beszélj rá öt eset- 
ben évente valakit családtagjaid vagy rokonaid közül, hogy 
templomi istentiszteleten részt vegyen és ezt jelentsd be cso- 
portvezetődnek. 
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(15―17 éveseknek): 1., 2. próba mint fennt, 3. Ismerj leg- 


alább 25 egyházi éneket és dallamát, tanulj meg évente 25 
bibliai helyet könyv nélkül. 4. Végezd legalább 3 esetben a 
csoportáhítatot bibliamagyarázattal. 5. mint fennt. 
 
 


II. Isten a természetben és művészetben 
 
A programmnak célja, hogy a fiúkat a természet 


szeretetében ne csak a vak természettel ismertesse meg, ha- 
nem avval a természettel, melyben mindennek célja és értel- 
me van és ez az értelem és cél Isten dicsősége. Ez adja a ter- 
mészet egységes szemléletét, ezen alapgondolat, ezen benne 
rejlő Akarat nélkül érthetetlen, vagy félreérthető. Ha azon- 
ban valaki benne Isten Akaratának diadalát látja és dicsősé- 
gének tükörét, akkor megoldódnak rejtélyei. 


A természet ilyen megismerésében a fiúkat azáltal ve- 
zetjük előre, ha felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a termé- 
szetnek keressék ezt az értelmét és jelentését. Alkalmat nyúj- 
tanak erre az áhitatok, melyeket összejövetelek előtt tartunk 
velük, de különösen azok, melyeket a szabadban egy-egy 
kirándulás alkalmával tartunk. A természet egyes jelenségei, 
melyek őket lenyügözik, önkénytelenül vonzzák azt a fiút, 
akire a nagynak és fenségesnek mindig elemi hatása van, 
s akinek az alapgondolata, hogy csak az hat rá igazán, amit 
lát, hogy ezek mögött a jelenségek mögött rejlő isteni erőt és 
dicsőséget megsejtse. Az ilyen tapasztalatok megteszik az 
első lépést az öntudatos istenkeresés felé. Igaz és ezt sohasem 
szabad szem elől téveszteni, hogy soha senki sem találta még 
meg a természetben Istent, aki előbb a saját lelkében meg 
nem találta, de éppen azért előkészítő tapasztalatok ezek a 
fiúk számára. Azt a legelső tapasztalatot adják, amire nekik 
szükségük van, hogy tovább haladhassanak, hogy Isten léte 
tény, melynek hatását érzik. S míg ez a tény és ez a hatás a 
mindennapi életben ismeretlen marad előttük, a természet 
tolmácsolásában nem lehet ezt észre nem venniök. Némelyeket 
a földrengés és tűz, másokat a halk és csendes szó vezet Isten 
jelenlétének meglására. 


Az ilyen tapasztalatokat kell a vezetőnek felhasználni a 
személyes beszélgetésekben elmélyítésre. 


A művészet igazi kritériumát is abban kell megadni a 
fiúk számára, hogy az örök javakat és értékeket, azaz Isten 
dicsőségét és erejét mutatja. Az igazi művész el is vész az ér- 
ték mellett, melyet művében prófétai erővel és bizonyosság- 
gal hirdet. Egy műalkotásnak olyan hatása van a lélekre, 
mint a természet egy csodás jelenségének. Ezek hatását épúgy 
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fel lehet használni, sőt még jobban, mert benne több a jelen- 
tés, mint a természet egy-egy jelenségében. 


Próbák (12―14 éveseknek): 1. Hallgass egy előadást 
a csoportodban e tárgyról: Isten munkája a természet- 
ben. 2. Tarts egy szabad előadást a csoportban (legalább 10 
percest) e tárgykörből: mit tanultam a természetből. (A pon- 
tos címet vezetőd megadja.) 3. Tanulj egy hangszeren játsza- 
ni hat hónapig; vagy: hallgass meg három, klasszikus zene- 
darabokból álló hangversenyt. 4. Nevezz meg és tudj 
megkülönböztetni két építészeti stílust; vagy: nevezz meg és 
írj le öt művészi szobrot, vagy festményt, szerzőjét megne- 
vezve. 5. Tudj elszavalni egy klasszikus szépségű költe- 
ményt; tanuld meg könyv nélkül a Zsolt. 1:1―6, vagy 23:1―6, 
vagy 19:1―14, vagy 8:1―8 verseit és tudd megmagyarázni. 


(15―17 éveseknek): 1. mint fennt. 2. Keress ki 3 olyan 
zsoltárt, mely Isten dicsőségét a természetben szemlélteti, 
tanulmányozd és számolj be róluk a csoportnak. 3. Végy részt 
ének- vagy zenekarban. 4. Ismerj 5 kiváló festőt, szobrászt és 
zeneköltőt, s fontosabb műveiket. 5. Ismerd a fontosabb építé- 
szeti stílusokat, s azok fotosabb remekeit, melyek az ország- 
ban találhatók. 


 
 


III. Munka az egyházban 
 
Az egyház iránti lelkesedést a fiúknál nemcsak abban, 


sőt nem is elsősorban abban kell támogatni, hogy megkülön- 
böztessék magukat más egyházhoz tartozóktól, vagy épen le- 
nézzék azokat, az egyházhoz való hűség igazi jelzője és mér- 
téke az a munka, amit valaki a maga egyházáért ki- 
végez. Az egyház munkaközösség, az Isten országáért való 
munka közössége. Legjobban úgy köti magához tagjait, ha 
őket már ebben a korban ebbe a munkaközösségbe beveszi és 
nekik a közös munkából részt ad. Ha a vezető erre az ágra 
súlyt helyez és a fiúkat bevezeti az egyházért való munkába, 
sokkal nagyobb, szolgálatot tett az egyháznak, mintha akármi 
mást csinál, mert élő és munkás tagokról gondoskodott annak 
számára. 


Annak a nehézségnek leküzdésére, mely abban állhatna 
elő, hogy a fiúk az egyház munkái iránt nem lelkesednek, a 
programm ezt a kérdést is a szolgálat szempontja alá állítja. 
A szolgálat a fiúknak olyan fontos, s maguk is erre olyan haj- 
landóak, hogy ezáltal is közelebb fognak jutni az egyházhoz 
még azok is, akik eddig távol érezték magukat tőle. Igy érzik 
meg lassanként a munkában az egyház jelentőségét a maguk 
életében. 


Az egyházban való munka a programm szerint először is 
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a csoportban való hűséges munkát kivánja meg. Ez is mutat- 
ja, milyen szoros lelki kapcsolatot állít a programm a munka 
és az egyház között. A csoport az a legkisebb és legközvetle- 
nebb egység, mely a fiúk életét irányítja s melyhez egész lel- 
kükkel ragaszkodniok kell. A csoportszolgálat nagyon fontos 
és ezt a vezető ne szünjék meg hangsúlyozni. Ha úgy ve- 
zetjük a fiúkat, akkor a csoportban nemcsak szivesen tesznek 
szolgálatot, hanem egyenesen keresni fogják az alkalmakat 
erre. Evvel a csoportmunkával értékessé és kellemessé tehet- 
jük a fiúknak a csoportot, egyuttal nevelhetjük őket a fegye- 
lemben és engedelmességben. 


Próbák (12―14 éveseknek): 1. Szorgalmasan látogatod 
csoportod összejöveteleit, csakis kényszerítő esetben maradva 
el és ezt jelented vezetődnek. 2. Végy részt a beszélgetések- 
ben s végezz valami csoport-megbízást vezetőd megelége- 
désére, legalább 3 hónapig. 3. Hozz legalább egy új tagot a 
csoportba. 4. Végy részt valami egyházi megbízatásban, 
munkában legalább 3 órai munkát fordítva rá. 5. Vidd ki, 
hogy testvéreid, vagy rokonaid közül legalább egy, vasárnapi 
iskolába, bibliakörbe, ifjúsági egyesületbe stb. belépjen. 


(15―17 éveseknek): ugyanezek. 
 
 


IV. A Biblia ismerete 
 
A Biblia az egész programm vezérkönyve. Első felada- 


tunk itt legyőzni azt az idegenkedést, melyet vele szemben 
a fiúk éreznek, s melynek oka az, hogy nem ismerik a Bibliát. 
Ezt az idegenkedést úgy lehet legyőzni, hogy a vezető megis- 
merteti a fiúkkal és pedig nemcsak mint erkölcsi kódexet 
vagy vezérfonalt, hanem mint amely könyv feleletet ad azok- 
ra a kérdésekre, melyek minden komoly lélek előtt felmerül- 
nek. Igy a fiúk meg fogják szeretni azt és el tudják fogadni 
életük irányítója gyanánt. 


Próbák (12―14 évesek számára): 1. Tanuld meg a Bib- 
liában felkeresni bármely megadott fejezetet és verset. 2. Végy 
részt egy Jézus életét és tanítását tárgyaló bibliatanulmányi 
körben a csoportodban. 3. Mondd meg ki tetszik neked legjob- 
ban a Biblia alakjai közül s beszélj róla öt percig a csoportod- 
ban elmondva, amit felőle olvastál. 4. Tanulmányozd végig a 
Hegyi beszédet magad és készíts jegyzeteket belőle. 5. A Bib- 
lia egy általad választott szakaszát tanulmányozd behatóan és 
magyarázd meg kielégítőleg a csoportod egy összejövetelén 
szabadon. 


(15―17 évesek): 1. Ismerd a Biblia beosztását, könyvei 
rövid tartalmát. 2. Végy részt egy, a prófétákat tárgyaló ta- 
nulmányi körben a csoportodban. 3. Ismerd a zsidó nép tör- 
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ténetét a Biblia szerint. 4. Tanulmányozd át a Római levelet 
és készíts jegyzeteket. 5. Mint fenn. 
 
 


V. A keresztyénség története 
 
A keresztyénség története a világ legérdekesebb regé- 


nyénél is vonzóbb. A vezetőnek ebből azt kell felmutatnia, 
hogyan közelítteti meg Isten az emberekkel állandóan és job- 
ban és jobban azt a célt, melyet Krisztusban kijelentett. Min- 
den kor jobban: és világosabban látja ezt és előbb halad an- 
nak megértésében. A keresztyénség története azonban nem 
csak úgy mutatandó be a fiúknak, mint a keresztyén egyhá- 
zak története, hanem magában foglalja az egész emberi élet 
fejlődésének minden vonását, mint amelyek mind a keresz- 
tyénség szellemétől kell, hogy áthatva legyenek. Igy válik a 
keresztyénség története az egész emberi nem emelkedésének 
történetévé. 


Próbák: (12―14 éveseknek): 1. Hallgass a csoportodban 
vagy másutt előadásokat a keresztyénség történetéből. 2. Vá- 
lassz ki a keresztyénség egy nagy hősét, tanulj róla többet és 
adj róla beszámolót a csoportodban. 3. Adakozz évente 2-szer 
a külmisszió céljára. 4. Ismerd és tudd elmondani, ho- 
gyan lett a magyar nép keresztyénné. 5. Olvasd el a Cseleke- 
detek könyvét és kisérd figyelemmel a térképen az ott elő- 
forduló helységeket. 


(15―17 éveseknek): 1. Ugyanaz, mint fent. 2 A magyar 
református egyház egy hősének életét tanulmányozd és adj 
róla beszámolót. 3. Ugyanaz, mint. fennt. 4. Ismerd a magyar 
nép reformációja történetét vázlatosan. 5. Ismerd Pál missziói 
útjait s tudj róluk beszélni. 


 
 


VI. Egyházam és én 
 
Minden fiúnak arra kell törekednie, hogy a maga egy- 


házát támogassa, szeresse, annak szolgáljon. Amint nem akar 
a programm olyan fiúkat képezni, akik nem keresztyén ala- 
pon állanak, épúgy távol van tőle, hogy azt a keresztyénséget 
valami homályos és általános érzelmi vagy értelmi irányban 
keresse. A vezetőnek utána kell járnia, milyen akadályai van- 
nak a fiúnak az egyházukkal való viszonyukban és ezeket 
igyekeznie kell elháritani az útból. Ebben a munkájában sok 
félreértéssel kell küzdenie, de ezt a küzdelmet bátran felve- 
heti. Az egyházhoz való hűségre nem más egyházakkal szem- 
ben való állásfoglalás, hanem a saját egyházunk speciális hí- 
vatásának kidomborítása és megértése által nevelünk. 
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Próbák: (12―14 évesek számára): 1. Hallgass évente négy 


előadást e kérdésekről: Mire való az egyház? Az egyház helye 
az én életemben. Hogyan segíthetek egyházamnak? 2. Ismerd 
egyházad történetét nagy vonásokban, végy részt erről elő- 
adásokon. 3. Ismerd egyházad szervezetét. 4. Adj elő öt érvet 
a csoport előtt arra, miért kell támogatni az egyházat. 5. Ada- 
kozz rendszeresen tehetségedhez mérten egyházad céljaira s 
adj erről bizonyságot. 


(15―17 éveseknek): 1. Beszélj 8 percig a csoportban er- 
ről: Mit vár tőlem az egyház és mit akarok én vele? 2. Nevezd 
meg a legnagyobb református országokat és tudd elmondani, 
miben látszik, hogy azok reformátusok. 3. Ismerd egyházad 
főbb törvényeit, 4. Fejtsd ki valaki előtt, aki az egyházaddal 
nem rokonszenvez, vagy azt támadja, miért kell az egyházat 
támogatni s igyekezz meggyőzni annak fontosságáról. (Erről 
tégy jelentést vezetődnek.) 5. Ugyanaz, mint fennt. 


 
 


VII. Magán áhítat 
 
Nem lehet komoly keresztyén fiú, aki a maga életében 


helyet nem ad a naponkénti találkozásnak Istennel. A vezető 
vigyázzon arra, hogy a csendes óra, magános istentisztelet ne 
csak szokás vagy öntudatlan gyakorlat legyen a fiúk előtt, 
hanem tényleges erőt is biztosítson nekik. Ezt úgy éri el, ha a 
fiúkkal gyakran megbeszélés tárgyává teszi a kérdést, mit ta- 
pasztalnak ennek tartása terén. A magán istentiszteletnél 
módokat mutat arra, hogy az tényleg a lélek elmélyülésével 
járjon. Semmi esetre se erőszakolja ezt a dolgot, mert míg 
valaki nem érzi szükségét, addig hiába is próbál állandó 
szokást csinálni belőle. 


Próbák (12―14 éveseknek): 1. Végy részt csoportbeszél- 
getésben a következő tárgyról: A csendes óra hatalma életem- 
ben. (I. év.) Az imádsággal és Bibliával való élés módjai. (II. 
év.) Krisztus, mint hű barát. (III. év.) 2. Kötelezd magad, 
hogy 3 hónapig naponként csendes órát tartasz megszabott 
időben vezetőd által kijelölt bibliai szakasz alapján. 3. Gyako- 
rolod magad és bevezeted családodba is az étkezés előtti imád- 
kozást (esetleges nehézségekre tanácsot ad a vezetőd). 4. Ird le 
és számolj be tapasztalataidról csoportodnak a csendes óra 
tartása terén. 5. Ismerkedj meg egy evang. munka (vas. is- 
kola, ifj. keresztyén egyesület, diákszöv.) történetével és tarts 
erről egy szabad előadást a csoportodban. 


(15―17 éveseknek): Végy részt egy csoportbeszélgetés- 
ben e tárgyakról: Hogyan olvasom a Bibliát (I. év.)? Milyen 
tapasztalataim vannak az imádság terén? (II. év.) Miben ta- 
pasztaltam meg a Krisztus erejét élelemben? (III. év.) 2. Kö- 
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telezd magad, hogy 6 hónapig naponta csendes órát tartasz. 3. 
Megpróbálod bevezetni családodba a családi istentiszteleteket, 
hetenként, vagy naponként tartva s ebben részt 
veszel rendesen. 4. Ugyanaz mint fennt. 5. Végy tevékeny 
részt egy evang. munkában (vas. iskolában, kisebbek bibliakörében, 


stb.) mit kisegítő, vagy vezető. 
 
 
Kérdések további tanulmányozáshoz és megbeszéléshez. Ta- 


nulmányozzuk a fiúk vallásos kételyeinek eredetét és természetét. 
Mennyi esik abból a fiúk egyénisége és mennyi mások sugalmazá- 
sának rovására? ― Fejtsük ki a következő eljárások előnyeit és 
hátrányait: egy fiút, aki kételkedését kifejezte kigunyolni, vagy 
megszidni, vagy azt mondani neki, hogy kérdéseire később meg- 
oldást kap, vagy vitatkozásba állani vele? ― Milyen jelek mu- 
tatják meg, hogy a kétely őszinte, s az elbánásban milyen különb- 
ségek követhetők? ― Milyen megnyugtatást tudunk adni a fiúk- 
nak a Bibliával, a szenvedés, vagy bűn kérdésével szemben, való 
értelmi nehézségeikben? ― Mennyiben érvényesülhet az a gondo- 
lat, hogy aki cselekszi Isten akaratát, annak a hite is megerő- 
södik? 
 
D) A szolgálat gyakorlására való nevelés 


 
„Jézus pedig gyarapodék... az emberek előtti kedvesség- 


ben.“ Luk. 2:52. 
„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes lelkedből“. Luk. 


10:27. 
„...nem a magam akaratát keresem, hanem Annak aka- 


ratát, aki elküldött engem...“. Ján. 5:30. 
 
A szolgálat a programm lelke. Ez egyúttal bizonyítéka 


annak is, hogy a munka a csoportban hogyan folyik és mit 
jelent a csoport a fiúkra nézve: esetleges összejövetelek al- 
kalmát-e, vagy olyan lelki közösséget, mely önként a szolgá- 
lat munkájában fejeződik ki. A fiúkat a szolgálatra nevelni 
nagyon nehéz. Még az első korszakban, 12―14 éves korban 
szivesen teljesít parancsokat, de a második kort már az ön- 
állóság gondolata jellemzi. A mi mostani világunkból lassan- 
ként kikopott a szolgálat szó eredeti jelentése s ma a közfel- 
fogás az, hogy a szolgálatot mindenki megalázónak és kikény- 
szerítettnek tartja. Ezért olyan nehéz az élet, ezért olyan meg- 
rendült a bizalom az emberekben egymás iránt, ezért bomla- 
doznak a társadalmi élet alapjai minden téren. Igazi élet 
egyházban, családban, államban, társadalomban csak ott le- 
het, ahol az emberek szolgálni akarnak és készek egymásnak, 
nem kényszerítésből, hanem örömest, ahol a szolgálat szent. 


A fiúkat hiába akarjuk ezért szolgálatra nevelni szokta- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imre Lajos: A vezető könyve 


54 
 
tás, még kevésbbé parancsolás által. A kikényszerített szolgá- 
lat robottá válik, átok annak aki szolgál és akinek szolgál. 
Igazi szolgálat csak egy forrásból származhat: az önkéntes- 
ségből, mely mindkettőre nézve áldássá és erővé teszi azt. 
Nyilvánvaló most, ha visszagondolunk arra, amit a fiúk lelki 
fejlődéséről mondtunk, hogy ebben a korban semmi sem áll 
távolabb egy fiú jellemétől, mint az, hogy mikor szellemi és 
testi erői kezdenek kifejlődni és megérzi, hogy ő önmaga, 
készakarattal adja magát valakinek a szolgálatába. Ahoz, 
hogy szolgálni tudjon, az kell, hogy szolgálni akarjon, ehez 
pedig az, hogy szolgálatnak a lelke legyen benne. Minden 
szolgálat, mely szánalomból, felsőbb parancsból, önzésből, 
vagy hiúságból stb. származik és aminőkre számtalan példát 
láthatunk az ifjúság életében, időleges és csak egy határig 
megy el, nélkülözi azt a vonást, mely az igazi szolgálat jellem- 
vonása, hogy abban, aki szolgál, nem csak egy tehetségét, 
nem idejének egy részét, hanem egészen és osztatlanul önma- 
gát adja fenntartás nélkül és minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Ez a programm a borravaló és ellenszolgáltatás néküli szol- 
gálatot akarja az ifjúság lelkébe bevinni. 


Ennek pedig egyetlen forrása van: a lélek öntudatos át- 
adása Krisztusnak. Csak a Krisztusnak való szolgálat az 
igazi szolgálat és Krisztus nem is fogad el olyan szolgálatot, 
melyben az illető nem teljesen és egészében bocsátotta magát 
az Ő rendelkezésére. Az a tény, hogy csak a vallásos, hivő- 
életből fakad igazi szolgálat, nem egy kegyes frázis, hanem 
egész természetes, mert Krisztus nélkül senki sem képes ma- 
gát teljesen és híven odaszentelni egy szolgálatnak, nem néz- 
ve sem anyagi, sem erkölcsi hasznot. Minden más szolgálat- 
ban, ha a visszafizetésnek nem is, de az elismerésnek és há- 
lának a gondolata már benne van és ez a szolgálatot már erőt- 
lenné teszi, mert kizárja a szolgálatot olyan esetben, mikor a 
szolgálat tárgya nem tudja, vagy nem akarja azt megháláni 
semminő formában. De csakis a Krisztusnak átadott lélek 
tud igazán szolgálni azért is, mert az ilyen léleknek ez a szol- 
gálat nem más, mint hálaadás Krisztusnak az ő életében meg- 
tapasztalt egyetlen nagy szolgálatáért. Az a tény, hogy Krisz- 
tus engem a halálból és bűnből kivett és érettem önmagát adta 
áldozatul, s hogy én ezért egész életemet neki szentelem, hogy 
szolgáljak neki ott, ahol Ő akarja, nem tekintve semmit, csak- 
hogy háládatosságomat iránta kifejezhessem, ezért, akik kö- 
rültem vannak, azokkal mindazt meg akarom tenni, amit te- 
hetek; hogy minden földi jutalom, melyet az én szolgála- 
tomért valaki adhat, semmitérő ahoz az egyetlen nagy aján- 
dékhoz képest, amit Krisztus nekem önmagában adott, ez egy 
olyan lánc, melynek szemei közé az érdek, jutalom, a másik 
érdemes, vagy nem érdemes voltának, s a szolgálat következ- 
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ményeinek gondolatai közül egy sem hatolhat be, mely tehát 
teljesen mentesítve van minden viszonylagosságtól, ez az ab- 
szolut szolgálat. 


Reménytelen tehát az ifjúságtól szolgálatot, önzetlen és 
lelkes szolgálatot várni mindaddig, míg a fiúk erre a szem- 
pontra el nem jutottak, mely szempontnak előnye viszont az, 
hogy nem függ megnyerése az illetők belátásától, vagy értel- 
mi fejlettségétől, mint ahogy függne az, ha a szolgálat gondo- 
latát pl. a társadalmi egymásraszorultság gondolatához akar- 
nám fűzni. Ez csak a fiúk hitbeli fejlettségétől függ, vagyis 
attól, mennyit éreztek meg már maguk is abból az isteni sze- 
retetből, melynek kijelentését és bizonyítékait ismét nem 
mástól, hanem a saját életükből kell meríteniük. 


Ez a szolgálat a következő lépésben azonban nemcsak föl- 
tételezi a hitet, de növeli is azt. Minél jobban átadja magát 
egy lélek az igazi szolgálatnak, minél jobban akarja meg- 
tisztítani ezt a szolgálatot minden mellékes céltól, annál erő- 
sebb lesz a szolgálat alapjában, a hitben is: Krisztus tanítvá- 
nyai, eleinte gyöngék és kishitüek, a neki való szolgálat és 
munka útján megerősödtek a Krisztus követésében és sok lé- 
lek van, aki ingadozó hittel indult el a szolgálat útjára és szi- 
lárd kapcsolatot talált abban, mely napról-napra jobban oda- 
kapcsolta a Szolgálat Urához. És ugyanez az eset a szeretet- 
tel is. A tiszta szeretetből kiinduló szolgálat lépésről-lépésre 
növeli és erősíti azt, míg az a lélek, melynek szeretete nem 
állott szilárd alapon, megerősödik, ha mély és benső szeretet- 
tel karolja fel azokat, akik között él. 


A fiúk szolgálatra nevelése tehát nyomról-nyomra halad 


azok lelki nevelésével. Igyekezünk felébreszteni bennük an- 
nak a tudatát, mit tett Krisztus érettük és a szeretetet azok 
iránt, akik között élnek, aztán alkalmakat mutatunk nekik, 
ahol épen az ő szolgálatukra van szükség, olyan munkákra, 
melyeket senki másra nem bízott Isten, mint reájuk. Óvakod- 
junk tőle, hogy ezek az alkalmak a jutalom, vagy elismerés 
gondolatát keltsék bennük s szoktassuk rá őket arra, hogy min- 
den szolgálati alkalomért, melyet kapnak adjanak hálát imád- 
ságaikban Istennek. Figyeltessük meg velük a legapróbb ese- 
tekben, hol tehetnek szolgálatot másoknak, hogyan fejezhetik 
ki a szeretetüket azok iránt. 


De a legerősebb tanítás, amit a vezető e téren adhat a 
fiúknak a saját szolgálattal és áldozattal gazdag élete. Éreznie 
kell minden szavából és tettéből, hogy igazán szereti cso- 
portját és azért kész áldozni és szolgálni. Szolgálnia kell a 
csoportjának, abban a legkisebbnek és leggyöngébbnek is 
egyforma szeretettel hála, elismerés, jutalom várásának ár- 
nyéka nélkül. És meg kell mutatnia, hogy ezt nem érettünk 
teszi, hanem áldozata és szeretete abból a szeretetből fakad, 
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mely őt is megváltotta és őérette is odaadta az életét. Ezért 
akarja ő is odaadni azt másokért, hogy ezáltal szolgálhasson 
Krisztusnak, a Szolgálat Urának. 
 


I. Otthoni szolgálat 
 
Ez a szolgálat legnehezebb része. A legtöbb fiút nem ne- 


héz rávenni arra, hogy szolgálatot válaljanak másokért, de 
csaknem mindegyik tehetetlennek érzi magát, ahol szolgála- 
tára abban a körben van szükség, melyben él. Ez benne van 
az ifjúság azon jellemvonásában, hogy szívesebben tekint 
messzebb, mint közelebb és nagyobb érzéke van a távolabbi 
feladatok iránt. Határozottan rá kell tehát mutatni a fiúk 
előtt arra, hogy minden szolgálat, melyet másoknak tesznek, 
semmit sem ér addig, míg ki akarják kerülni azt a közvetlen 
kört, melyet Isten nekik családjukban, szüleikben és testvé- 
reikben adott. Hangsúlyozni kell azt, hogy Isten ezt a kört 
közvetlenül bizta reájuk s hogy ennek a körnek boldogsága 
és jövője mennyire függ az ő munkájától. Sokszor a szülők és 
nagyobb testvérek is hibásak ebben a távolságban, mert az 
otthoni körben jönnek rá legkésőbb arra, hogy a gyermeket 
komolyan kell venni és oda kell kapcsolni, különben lelkileg 
teljesen elválhatik otthonától. A kisebb fiúkban még több az 
otthonnal való együttérzés, a nagyobbaknak rá kell mutatni 
azokra a lehetőségekre, melyek előttük kisebb testvéreik meg- 
nyerése, vezetése derén vár. Beszélnünk kell velük otthoni 
körülményekről, nehézségeikről s ahol szükség van rá, a ve- 
zető járjon közbe a fiúk érdekében szüleiknél. Sok szomorú 
esetben egy család keresztje a fiúra hárul és ilyenkor a ve- 
zető teljes lelkéből igyekezzék erősíteni azt, akinek hite és 
munkája Isten számára eszköz az egész család megmentésére. 


Próbák (12―14 évesek számára): 1. Vállalj el valami 
otthoni szolgálatot, mint udvar tisztántartása, baromfiak gon- 
dozása, kertgondozás, stb. mely legalább heti 2 óra munkát ad. 
2. Készíts valami hasznos eszközt a ház számára magad, vagy 
szerez be magad által szerzett pénzből legalább 100 lei értéküt. 
3. Szobád, műhelyed, vagy valamely más szobát vállalj el na- 
ponként takarítani legalább 6 hónapig. 4. Készíts valami já- 
tékot kisebb testvérednek, vagy rokonnak, melyhez legalább 
4 órai munka kell. 5. Hozz bizonyítványt szüleidtől arról, 
hogy otthoni munkád és magaviseleted kielégítő és mutasd 
be vezetődnek. 


(15―17 éveseknek): 1., 2. próbák ugyanazok. 3. Végezz 
valami rendkívüli szolgálatot otthon (betegápolás, surolás, 
meszelés, .stb.) legalább öt órán át. 4. Készíts valami olyan 
munkát, mely szüleid kényelmét vagy segítségét célozza s 
számolj be róla vezetődnek. 5. Mint fennt. 
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II. A másik 
 
Ezen csoportban azok szolgálata van beosztva, akik ve- 


lünk együtt egy iskolába, egy házba, egy csoportba, egy nem- 
zetbe tartoznak, tehát akikkel bármikor és bárhol találkozunk 
vagy együtt vagyunk. Itt a szempont az, hogy bárkivel szem- 
ben, ha annak valamiben segíthetek, köteles vagyok. Minden- 
kinek a dolga reám tartozik, de csak egy pontban: mit segíthe- 
tek neki és hogyan vezethetem el arra az útra, melyen magam 
járok. Meg kell éreztetni a fiúkkal, hogy egy nagy szolidari- 
tás foglal össze bennünket mindenkivel, a szeretet közössége, 
mely szeretet nem valami általános jóindulat, nem is valami 
romantikus rajongás, hanem azon a szereteten épül fel, mely 
Krisztus szívéből árad ki, Aki megváltotta az egész vilá- 
got. Mindenkire úgy kell néznünk, mint akivel szemben e 
szeretettel kötelesek vagyunk és keresnünk kell az alkalmat, 
hogy ennek bizonyságát adjuk. Itt válik el, hogy a fiúk szol- 
gálata csakugyan önzetlen szolgálat-e, vagy csak azoknak 
szolgálnak, akik azt viszonozhatják. Gyakoroljuk őket abban, 
hogy keressenek alkalmat mindennap egy szolgálatot tenni 
valakinek, de lehetőleg olyannak, aki azt viszonozni nem képes. 
Különös gondot kell itt fordítani a nőknek, öregeknek és 
gyermekeknek tett szolgálatokra. Ugyanide tartozik annak a 
gondolatnak a kiemelése, hogy mindenkinek feladata a köz- 
vagyon megőrzése (vasut, utak. közkönyvtárak könyvei, séta- 
terek, útszéli fák, stb.) sőt gyarapítása. Időnként meg kell 
beszélni az alkalmakat, ami a szolgálatra ennek a pontnak az 
alapján nyílik és el kell beszéltetni a fiúkkal azokat az esete- 
ket, melyekben alkalmunk nyílt segíteni. 


Próbák: (12―14 éveseknél): 1. Tégy jelentést letört híd- 
ról, veszélyes útról a hatóságnak, vagy takaríts el szeget, tört 
üveget, stb. az úttestről, ahol az valakit megsérthetne. 2. Egye- 
dül, vagy más társaiddal együtt vállalj valami ingyenes szol- 
gálatot másoknak (pl. hóseprés, utcaöntözés, küldetések, stb.) 
évente legalább négy esetben. 3. Vállalj valami, a vezetőd ál- 
tal kijelölt munkát mások számára. 4. Ismerd és tudd meg- 
mondani, hol van a legközelebbi tűzjelző, orvos, gyógyszertár, 
kórház, telefon, rendőrszoba. 5. Akadályozz meg legalább egy 
alkalommal évente rossz bánásmódot gyermekekkel, vagy ál- 
latkínzást. 


(15―17 éveseké): 1. Vállald, hogy 3 hónapig mindennap 
teszel legalább egy jótettet, szívességet valakivel, viszontszol- 
gálat nélkül, s számolj be róluk a csoportösszejöveteleken. 
2. és 3. ugyanaz, mint fenn. 4. Akadályozd meg legalább há- 
rom esetben, társaid közt, hogy a nagyobb fiú rosszul bánjon 
egy kisebbel, vagy ugyanezek közt állatkínzást. 5. Hozz helyre 
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legalább 2 esetben úton, hídon,.stb. olyan romlást, mely bal- 
esetre vezethetne. 
 


III. Takarékosság 
 
A fiúk takarékosságra való nevelése színtén a szolgálat 


szempontja alá van állítva és pedig azért, mert a vagyon és 
pénz egész kérdését ezen szempont alá állítva tudjuk meg- 
menteni attól, hogy az önzés és anyagiasság eszközévé legyen. 
Ebben a korban a fiúkat ritkán fenyegeti a fösvénység, de 
leginkább a pazarlás kísértése. Ez ellen elég nehéz küzdeni 
különösen ott, ahol a szülők erre gondatlanul alkalmat adnak. 
Meg kell mutatni a fiúknak, hogy a pénz milyen hatalom an- 
nak kezében, aki azt áldásos célokra használja fel, s milyen 
átok annak, aki visszaél vele. Az önmegtagadás és lemondás 
gyakorlására alkalmat kell neki adni és ezt a csoportban gya- 
korolni, hogy az, ami erre nézve a vezető szempontja kell, 
hogy legyen, t. i. mi nem a magunkéi vagyunk, hanem min- 
denestől fogva Kristuséi az Ő szolgálatára, ne csak üres szó 
legyen a fiúk életében, hanem életük gyakorlatává váljék. A 
csoportösszejöveteleken való adakozás, a másokért önként vál- 
lalt munka sikeresen neveli a fiúkat erre a gondolatra. Evvel 
emeljük ki azt, hogy a vagyonnak ne rabszolgái legyünk, ha- 
nem urai, akik azt Isten dicsőségének szolgálatára fordítjuk. 
Meg kell éreztetnünk velük, hogy az áldozat miníg boldogság 
sőt több ennél, mert az Isten szempontjából és kezében esz- 
köz, hogy vele bennünket emeljen és másokat magához köze- 
lebb vigyen. 


Próbák: (12―14 és 15―17 évesek számára): 1. Ird fel 
naplóba rendesen bevételeidet és kiadásaidat, és ezt mutasd 
be vezetődnek. 2. Mutasd ki, hogy van legalább 100 lei meg- 
takarított pénzed évente egy bankban, mely összeget magad 
szerezted. 3. Adakozz rendszeresen a csoportban, kötelezve 
magad évente vagy havonta egy összegre saját keresményed- 
ből, vagy megtakarított pénzedből. 4. Mutasd ki, hogy pénzed- 
ből 100 leit befektettél valami gyümölcsöző munkára (ker- 
tészkedés, méhészet, nyultenyésztés, stb.) 5. Mutasd ki, hogy 
hetenként legalább egy órát megtakarítsz, amit más segítségé- 
re használsz, s számolj be hogyan. 


 
VI. Hivatás 


 
A hivatás szolgálat. Nem magunknak, nem az emberek- 


nek, hanem Istennek. A hivatás felfogásának három foka van: 
az első, úgy nézni azt, mint megélhetési eszközt, a második: 
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ha benne alkalmat keresek a saját emelkedésemre (hirnév, 
dicsőség, hatalom) s a harmadik és igazi szempont, ha olyan 
alkalomnak nézem, melyben Isten országáért dolgozhatom. 
Ez az utóbbi szabadít meg attól, hogy a fiúkban az anyagi 
kérdések, vagy a saját emelkedésük kérdései elhomályosítsák 
a hivatás főgondolatát. Minden fiú készül valamely hivatásra, 
a kisebbek előtt, ez esetleg még nincs eldöntve, és ekkor 
a választásra a vezetőnek irányítólag kell befolynia úgy, hogy a 
pályaválasztást mellékes szempontok, anyagi jövedelmezőség, 
tekintélykeresés, stb. ne befolyásolják. Ha a fiúk már kisebb 
korukban életük vezetőgondolatává teszik az Isten akaratá- 
nak való szolgálatot, nem kell félnünk, hogy épen ebben a 
legnagyobb kérdésben ez a szempont elhagyja őket. A na- 
gyobbakkal tisztázni kell, mit keresnek azon a pályán, 
melyre magukat elhatározták, s fel kell mutatni nekik, hogyan 
lehet minden hivatáskörben Istennek szolgálni és ezáltal azt 
a pályát eszközzé tenni Isten országa terjesztésére. A vezető 
különösen gondot fordítson olyan esetekre, mikor valamelyik 
fiú külső okból azt a pályát, melyre szíve szerint menne, nem 
követheti. Mindent el kell követni, hogy a nehézségeket 
maga is legyőzni igyekezzék, ha azonban ez lehetetlen volna, meg 
kell mutatni az illetőnek, hogy Isten avval, hogy ilyen munkát 
biz rá, valami újabb munkateret akar neki felajánlani. Kü- 
lönösen küzdeni kell a vezetőnek a csoportban az ellen, hogy 
a fiúk valamelyik pályát lenézzék, vagy megvessék. Külön- 
böző életpályán levő fiúk egy csoport kebelében való vezetése 
azért kedvező, mert megtanulják egymás hivatását becsülni 
s erre az alkalmat mindig fel is kell használnunk. 


Próbák: (12―14 éveseknek): 1. Végy részt mind 
beszélgetésben erről: a hivatás, életpályák, pályaválasztás. 
2. Ismerj meg 10 foglalkozási ágat, melyeket a környékben 
vagy városban űznek, leírva mindegyiket. 3. Ismertess meg 
a csoporttal ezek közül kettőt, amely neked a legjobban tet- 
szik, mondd meg miért. 4. Említs három hires embert, akik a 
maguk hivatásában kitüntek, s beszélj róluk a csoportnak. 
5. Irj egy dolgozatot arról, hogy mit gondolsz, mi szerint kell 
választani az életpályát és mi célod legyen azzal. (200 szó.) 


(15―17 éveseknek): 1. ugyanaz, mint fennt. 2. Tudd, 
mily fő foglalkozásokat űznek az ország lakosai s ismerd ezek 
munkáját. 3. Ismertess meg ezek közül négyet a csoporttal. 4. 
Ird le, milyen pályát választottál vagy akarsz választani és 
indokold, miért épen ezt. 5. Nevezz meg két híres embert, akik 
az általad választott pályán kitüntek, s beszélj róluk a cso- 
portnak. 
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V. Nemzeti értékek 


 
A nemzet megbecsülése, melyhez tartozunk és a nemzet 


szolgálata a csoportra nézve nagyon fontos gondolat. A nem- 
zethez való tartozás Isten ajándéka, aki azért teremtett több 
népcsaládot, hogy mindegyik nemzet a maga természeti sa- 
játosságaival szolgálja őket és akaratát megvalósítsa. A nem- 
zetnek tehát célja van és ez, hogy Isten országát munkálja. 
Amelyik nemzet Istennek ezt a tervét megérti és annak en- 
gedelmeskedik, megmarad, a másik elvész. Tehát nem a di- 
csőség, anyagi, vagy gazdasági nagyság, kultura stb. a nem- 
zet igazi célja, hanem Isten szolgálata. Ezért van. A kulturá- 
lis, gazdasági stb. nagyság csak eszközök, melyek által a nem- 
zet jobban tudja munkálni Isten akaratát. Ez a közös cél, de 
amelyet minden népnek saját egyénisége szerint kell végez- 
nie, közös minden népekkel s így összekapcsolja a nemzete- 
ket egy nagy testvériségbe. A nemzeti nevelésnél a fiúkat 
egyszer meg kell ismertetni saját nemzetük kincseivel, érté- 
keivel, meg kell mutatni nekik, hogy tőlük egyenként mit kí- 
ván Isten, amiben saját nemzetüket szolgálhatják, mely szol- 
gálat célja az, hogy a nemzetünket minden tagjában igazán 
Istennek engedelmeskedő és neki szolgáló néppé tegyük. Más 
oldalról ápolni kell bennük a más nemzetek iránti szeretetet 
és az annak való szolgálatot, hogy más népeket ne nézzenek 
le és ne gyűlöljenek. A másokban levő hibák felett a saját bű- 
neink meglátása mellett bánkódni kell és igyekezni azon se- 
gíteni. Óvakodjunk a hamis nemzeti büszkeség és gőg ápolá- 
sától. 


Próbák (12―14 éveseknek): 1. Tanulj meg három, veze- 
tőd által kijelölt költeményt és tudd megmagyarázni. 2. Is- 
merd nemzeted történetét; tudj abból tíz kiváló embert meg- 
nevezni, s elmondani, mit tettek? 3. Ismerd az ország alkot- 
mányát fő vonásokban. 4. Hallgass évente két előadást vagy 
végy részt beszélgetésben a csoportban e tárgyakról: Mit te- 
hetek nemzetemért? (I. év); Mi az én nemzetem feladata. (II. 
év); A keresztyén hazaszeretet. (III. év). 5. Olvass egy köny- 
vet minden évben, mely nemzeted története egy szakaszáról, 
szól és add bizonyságát, hogy megértetted. 


(11―17 éveseknek): 1. és 5. próbák ugyanazok, mint 
fennt. 2. Ismerd nemzeted történetének egy szakaszát beha- 
tóan és beszélj róla a csoportodnak. 3. Ismerd az ország öt 
fontos törvényét. 4. Hallgass évente két előadást vagy végy 
részt csoportbeszélgetésben e tárgyról: A keresztyén hazasze- 
retet. (I. év). Mit tehetek azért, hogy nemzetem igazán ke- 
resztyénné legyen? (II. év). Mi egy keresztyén nemzet fel- 
adata? (III. év). 
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VI. Világtestvériség 


 
Ez a gondolat arra való, hogy a fiúkat tudatára hozza an- 


nak a ténynek, hogy nem áll egyedül sem az egyes ember, sem 
az egyes nemzet, hogy mi a szolgálat egy nagy világában élünk, 
más népek fiaival együtt. A világ népei Isten országának ter- 
jesztésére teremtettek és a legkisebb népnek a szolgálatára 
épen olyan szükség van, mint a legnagyobbéra. A népek kö- 
zötti békességről is kell itt beszélnünk, felmutatva és ráne- 
velve a fiúkat arra, hogy ez a békesség csak egy úton érhető 
el, és ez az út a Krisztusban való egység útja. A nagy nemzet- 
közi egyesületek és szövetségek csak emberi eszközök, de ér- 
hetnek el valamit, ha azok, akik bennük dolgoznak, Krisztus 
útján akarják a békességet, nem uralkodva, hanem szolgálva 
a kisebbeknek, nem mások megalázásával, gazdasági vagy 
politikai előnyökkel, hanem magukat eszköznek nézik Isten 
céljai elérésére. A másokért való felelősség, melyet más népek 
már éreznek, teremtette meg a belső és külső misszió munká- 
ját, mellyel másokat is meg akarnak ismertetni az evangélium 
erejével. 


Próbák: (12―14 évesek számára): 1. Sorold el azokat a 
nemzeteket, melyek az országban laknak. 2. Ismerj meg lega- 
lább egy nagy világmozgalmat, mely a nemzetközi béke és jó- 
akarat szolgálatában áll. 3. Hallgass évente egy előadást vagy 
olvass egy könyvet, mely a belmisszióval foglalkozik. 4. Hall- 
gass évente egy előadást vagy olvass egy könyvet, mely a kül- 
misszióval foglalkozik. 5. Mondj két módot, melyen a világ- 
testvériséget te is előmozdíthatod és tedd meg ezt. 


(15―17 éveseknek): 1. Végy részt egy megbeszélésben 
a csoportodban e tárgyról: hogyan érhető el a világbéke ke- 
resztyén szemmel nézve. 2. Ismerj 4 világmozgalmat és ezek 
munkáját a keresztyén nemzetközi béke és jóakarat érdeké- 
ben. 3. és 4. próbák ugyanazok, mint fennt. 5. Vállald, hogy 
legalább 3 hónapig csendesen óráidban mindennap imádko- 
zol a népek közti egyetértésért. 


 
 


VII. Gyakorlás a szolgálatban 
 
Ez az ág arra szolgál, hogy a fiúk életébe valóságos 


munka gyanánt vihessük be a szolgálat gyakorlását, tehát, 
hogy mindenkor kerestessük az alkalmakat velük arra, hogy 
szolgálatot tegyenek valakinek. Az, hogy mikor szolgálunk, 
nem függ a mi kedvünktől, sokszor az előkészületünktől sem. 
Isten akkor állíthat egy alkalom, elé, mikor nagyon is készü- 
letleneknek érezzük magunkat. Ha ezt elmulasztjuk, akár, 
mert kicsinyeljük, akár, mert túlságos nagynak látjuk ma- 
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gunkhoz, elvesztettünk egy alkalmat, mikor Istennek szolgál- 
hattunk volna, talán egy olyan alkalmat, mely soha vissza 
nem jön. Ezért egyik oldalon készülni kell rá, hogy alkalma- 
sak lehessünk a szolgálat nehezebb formáira is, mert soha- 
sem tudjuk, hogy mikor lép be az életünkbe a nagy, az egyet- 
len alkalom. De másrészt gyakorolnunk kell magunkat min- 
den nap a szolgálat eseteiben. Keresni kell őket, nem várni 
meg, hogy helyünkbe jöjjenek. Jelszavunk ez legyen ebben: 
„áron is megvegyétek az alkalmat.“ 


Próbák (12―14 és 15―17 évesek számára): 1. Hallgass 
a csoportodban tanítást az elő segélynyújtásról. 2. Hallgass a 
csoportban tanítást az életmentésről. 3. Tudj készíteni köté- 
seket, sineket, hordágyakat s más, az életmentés és segély- 
nyújtáshoz szükséges eszközöket és tudd használni őket. 4. 
Tudj felelni kielégítőleg szóban vagy írásban az első segély 
és életmentés köréből vezetőd által feltett hat kérdésre és 
végy részt ilyen gyakorlatokon. 5. Végezz el három ízben 
valami szolgálatot, mellyel vezetőd megbizott, minden évben, 
kielégítőleg. 
 
E) Szolgálati munkák 
 


Az, hogy a programmban a szolgálat esetei számára kü- 
lön munkák is fel vannak sorolva, mutatja azt a fontosságot, 
melyet a programm a szolgálatnak tulajdonít. Mivel azonban 
a szolgálat olyan nehéz, mert a fiúk ebben a korban inkább 
uralkodásra és mások feletti parancsolásra készek, mintsem 
szolgálni másoknak, ezért vannak a programmba beiktatva 
ezek a szolgálati munkák. Ezek a fiúk haladását jelző diag- 
rammban nincsenek külön feltüntetve, mert ezzel ezeknek 
önkéntességét és szabadságát akarja a programm kitüntetni. 
Ezeket tehát úgy kezeljük, mint speciális feladatokat, me- 
lyek külön tartatnak számon, de épen azért nagyobb megbe- 
csülésben is részesülnek. Ezeket a pontokat gyakran a fiúk 
elé kell állítani és indítani őket, hogy azok felett gondolkoz- 
zanak és azokat teljesítsék. A pontok úgy vannak összeállít- 
va, hogy bennük minden téren kifejtendő szolgálat érvénye- 
sül és pedig olyan szolgálatok, melyeket valaki csak akkor 
vállalhat, ha ahoz a körhöz benső szeretet viszonya fűzi. A 
csoportban külön tartjuk számon, hogy a fiúk közül ki, hány 
szolgálati munkát végzett el, s azokat évnegyedenként a cso- 
portnak bejelentjük. Ezek a bejelentések nem a dicséret vagy 
jutalom szempontja alatt történnek, csak a nyilvántartásért 
és buzdításért, tárgyalásuknál arra kell a legfőbb gondot for- 
dítani, hogy megvizsgáljuk, mit jelentettek ezek a szolgálatok 
Isten országa szempontjából. 
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I. Személyes szolgálat 
 
( V á l a s s z  k e t t ő t  a  h á r o m  p r ó b á b ó l ) .  


a) Tiz órai szolgálat beteg, béna, vak stb. egyénnél, vagy kis 
gyermekeknek, aki nem tartozik családodhoz, ingyen, minden 
jutalom elfogadása nélkül. b) Bizonyítható személyes szolgá- 
lat valaki iránt, baleset, tűz, vagy más ilyen esetben. c) El- 
vesztett tárgy visszaszolgáltatása tulajdonosának jutalom el- 
fogadása nélkül. Vagy: Személyes segítség gyalogos 
vagy bárhogy utazónak úton, utcán stb. 


 
 


II. Otthoni szolgálat 
 
( M i n t  f e n n ) .  Adj bizonyitékot róla, a) hogy 


végeztél tiz órai otthoni szolgálatot a rendes próbákon 
megkívántakon kívül, amilyen favágás, kerti munka, surolás,  
meszelés, fizetés és jutalom nélkül. b) Gondviselés kisebb 
testvéredre összesen 18 órán át több ízben a szülők távolléte 
vagy betegsége esetén, a rendes próbákon kívül. Vagy: Hozz- 
zájárultál saját keresményeddel az otthon fenntartásához 
(élelmezéshez, fűtéshez stb.) anélkül, hogy erre kötelezve 
lennél. c) Tisztán tartottad a szobát, vagy műhelyt, vagy más 
szobát hat hónapig saját magad (a-rendes próbákon kívül). 


 
 


III. Egyházi szolgálat 
 
( M i n t  f e n n ) .  Adj bizonyitékot róla, hogy 


a) adakoztál egyházad fenntartására oly mérték- 
ben, mint azt vezetőd megítélése szerint viszonyaid 
megengedik. b) Valamí munkát vagy szolgálatot vállaltál 
egyházad részére jutalom és fizetés nélkül, mely legalább 10 
órai munkát igényel. c) Résztvettél templom vagy cinterem 
vagy iskola tisztításában, vagy diszítésében legalább 10 órai 
munkával. Vagy: Résztvettél egyházi ünnepélyek rendezésé- 
ben, előkészítésében (meghívók cimzése, elhordozása, külde- 
tések, megbizatások stb.) legalább 10 órai munkával. 


 
 


IV. Iskolai vagy hivatásbeli szolgálat 
 
( M i n t  f e n n . )  Bizonyísd be, hogy a) végeztél valami kü- 


lön, az iskolában vagy a munkaadód által nem kívánt felada- 
tot, pl. egy gyengébb tanuló segítsége stb. havi négy órán. 
b) Tettél valami külön szolgálatot az iskolának vagy a 
cégnek, pl. az iskola szolgálatában vállaltál valami munkát 
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vagy egy megrendelést szereztél a cégnek, stb. c) Nyertél egy 
pályamunkával az iskolában, vagy szorgalmi díjat, vagy: 
Hozz bizonyítványt munkaadódtól, hogy egy hónapig magad- 
viseletével és munkáddal teljesen meg volt elégedve. 
 


V. Közösségi szolgálat 
 
( K e t t ő t  a  h á r o m  p r ó b a  k ö z ü l ) .  Szerelj 


fel legalább három mesterséges madárfészket vagy téli 
etetőt a kertetekben vagy más kertjében az illető engedélyé- 
vel és lásd el állandóan eleséggel a tél 3 hónapjában. b) Adj 
kielégítő bizonyságot róla, hogy legalább három esetben si- 
keresen védtél meg állatokat a kínzástól. c) Végezz egy, a ve- 
zetőd által kijelölt szolgálatot kielégítő módon. 


 
 


VI. Csoportszolgálat 
 
( K e t t ő t  a  h á r o m  p r ó b a  k ö z ü l ) .  a) 


Viselj valami megbízást a csoportodban legalább hat hónapig, 
vezetőd megelégedésére. b) Szerezz három új tagot a csopor- 
todnak, akik be is válnak. c) Készíts vagy szerezz a csoport 
számára valamit, pl. képet, könyvet, butordarabot az otthon- 
nak stb. 


 
 


VII. Életmentés, első segély 
 
( A  l e g n a g y o b b  s z o l g á l a t i  m u n k a  a 


p r o g r a m m b a n . )  Minden fiú a csoportban, aki vala- 
kinek az életét megmenti, vízből, vagy bárminő, az illető 
életét fenyegető bajból és balesetből, s erről kielégítő bizonyí- 
tékot ad vezetőjének, nyeri ezt a külön elismerést. Ez a tény 
az összes csoportok tudomására hozatik. 


 
 
Kérdések további megbeszéléshez és tanulmányozáshoz. Ho- 


gyan érvényesül a hit és szolgálat kapcsolata a Biblia alakjaiban? 
― Milyen elemek azok a családi nevelésben, melyek a gyermekek 
szolgálatra való nevelésében segítségül jöhetnek és hogy lehet 
azokat a családba bevinni? ― Mely pontokon segíti elő a szolgálat 
gyakorlása a jellem, fejlődését? ― Az iskolai életben a helytelenül 
értelmezett szolgálat (sugás, stb.) ellen milyen eszközökkel lehetne 
küzdeni? ― A szolgálat alkalmai milyen lehetőségeket nyújtanak 
a falusi és munkás fiúk életében, hogyan lehet küzdeni a borravaló 
rendszer ellen. Állítható-e, hogy ez a rendszer megrontja a szol- 
gálatra való nevelést és mi alapon állítható ez? 


 





