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Novem beri gondolatok.
..Aki hisz énbennem, ha meghal is él."

Ján. ll, 25.
Borongós őszi napokon a mulandóság gondolata suhan át

lelkünkön.
Városi és falusi temetők megélénkülnek. - Ma én viszek oda

virágokat, holnap nekem fog majd hozni valaki. Ilyenkor olyan
élénken elénk áll a halál nagy rejtélye és kérlelhetetlen törvény-
szerűsége.

Elmosódott nevek kis fakereszteken, vagy márványba vésett
nevek mind egyet jelentenek: »voltak« »éltek«. - Idelenn már
csak emlékük él még egy ideig.

Ha öreg, rongyos koldus járja az őszi sarat s betér hozzám,
ellátom meleg étellel és jó szóval s ő folytatja útját. Míg részt-
vevően utána nézek, arra fordulok, hogy ez a magányos vándor a
világ számára már. nem érték. Senki sem keresi tetszését, vagy elis-
merését s nem hízelgik körűl, mert nem tud adni senkinek semmit.

És ti, bedőlt sírok s bemohosult nevek, kinek vagytok érté-
kesek, kinek éltek legalább az emlékezetében? S amint végig
nézek a novemberi temetőn, szelíd, aranyos napfoltok játszanak
a régi sírok fölött. Lelkemben megszólal egy nagy, szerit bizo-
nyosság, amire Isten igéje tanított meg.

Az örökkévaló Istennek mindenek élnek. Ö számon tart élőket
holtakat. Nála senki sincs elfelejtve. Jézus Krisztusnak értékes
mindenki. mert drága vére árán vásárolt meg mindnyájunkat.

Aki hittel' elfogadja az Úr váltság halálát, az az Övé lesz itt
lenn és majd odafenn is.

Nála és Vele lenni mindenkor, az az »örök élet«. - Ezen a
tényen nem változtat semmit testünk elmúlása.

De mit jelent akkor az élet és halál Krisztus nélkül? Tőle tá-
volmaradást itt lenn és ennek következményeként majd odafenn
is és ez az »örök halál«.

Mire taníthat ,egy őszi séta a temetőn? Arra, hogy életünket,
jelenünket, a »mác-t nagyon szorosan össze kell kapcsolnunk az
Úr Jézus Krisztussal, rnert Ö a »Feltámadás« és az '»Éleb

B. A. d. t,
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Közösségi életmegnyilvánulások.
A most elmúlt Protestáns Napok még élénk visszhanggal áll-

nak a közérdeklődés mezején. Sokerőmegnyilvánulás mellett vi-
lágos képét mutatják a szervező erő, az egységes célgondolat
nagy jelentőségének. Utat jelölnek meg közös akarások irányá-
ban, hogy öntudatra ébresszenek látszólag s a valóságban is szuny-
nyadó erőket.

Nagy jelentősége van az ilyen tömegmegmozdulásoknak az
önbizalom felkeltése szernpontjából is. Ime: amikor Európa ha-
tárai között itt is, ott is nagy tüzek égnek és zavaros világpolitikai
helyzet jellemzi korunk mai képét s nemzetközi állapotát, a föld-
rész közepén van egy sziget, ahol a sok megpróbáltatáson átment
magyar nép ma példás nyugalomban éli napjait és van alkalma s
lelki nyugalma: nagy egyházi és társadalmi megmozdulások be-
mutatására.

Sok más jelentősége mellett egyik legfontosabb létjoga éppen
ez az októbervégi napoknak s nem kelltitkolnunk, hogy .ezt a
célt igen nagy figyelemben részesítette az irányító rendezőség.
Lelki megnyugvást keltett a magyar társadalomban a testvéri
érzést ápoló, társadalmi szervezkedést és közeledést szolgáló kö-
zösség-mozgalom megnyilvánulása. Vari-e ma cél, feladat vagy tö-
rekvés, amelyelelki nyugalom elérésénél jobbat, emberibbet és
többet, értékesebb gyümölcsöt tudna érlelni, mint ilyen közösségi
megmozdulás nagy erőmegnyilvánulása ? Bizonyára - pillanatnyi-
lag - nincsen!

Lelki egységet kell szolgálnunk minden közösségi mozgalom-
mal. Nem lehet ennél közelebbi és fontosabb célkitűzése egyesületi
mozgalmainknak sem! Itt gondolok a tanítóegyesületi életre is!
Milyen nagy feladatok várnak reánk ebben a közösségi szerve-
zetben l Nagyobb, szebb célkitűzések, mint a multban! A testvéri
összetar-tást, a lelki egységet, a közös feladatok méltányolását és
hűséges szolgálatát ma jobban kell látnunk és munkálnunk, mint
a multban!

Oly sok, szilárdnak képzelt irányelv, törvényszerűség és meg-
állapodottság felborult a történelmi napok során, hogy könnyen
meginog a lélek, hullámozni kezd a biztosnak Iátsz.ó .talaj, ,ha
nem mutat erőt és szilárd alapot a mi kűzdelmeink iránya, esz-
köze és szervezete.

Nagy fegyelém kell ahhoz, hogy tisztán és nyugodtan megáll-
jon a mai ember a józan, határozott irány egyedül helyes útján,
a nyugalom és várakozás higgadtságot példázó elvi álláspontján.
Ezt a fegyelmet s a messze jövőbe tekintő ítélet-alkotást kell gya-
korolnunk, ha töretlen erőben akarjuk megérni az európai helyzet
és a világpolitika megtiszbulását.

Tekintsük tehát ilyen megítéléssel a mai idők közösségi élet-
megnyilvánulásait, köztük egyesületi életünk közeli országos kőz-
gyűlését is. Kísérjük s figyeljük annak munkáját lelkes odaadással,
.az egység jegyében támogató megértéssel, hogy tevékenysége áldás
legyen a közérdek, a közszellem javára s nyugalmával is életerőt



Irta: Horváth Miklós ny. városi levéltáros. (Folvtatás.)

1745-ben Hajnóczy Sámuelt hivták Győrbe konrektornak,
1749-ben neki is távoznia kellett, majosi, később aszódi lelkész lett.
József nevű fiát Martinovics társaságában való részvétele miatt
1795-ben kivégezték.

Ha 'ezt a névsort végigolvastuk. azt látjuk, hogya győriek
.rektoraik, konrektoraik alkalmazásánál Luther kivánsága szerint jár-
tak el. Luther ugyanis kívánatosnak tartotta, hogyalelkészjelöltek
átmenetileg először mint tanítók szolgálják egyházukat. Győrött is
legtöbbször külíöldi egyetemeken járf fiatallelkészjelöltek tanítottak
2-3 évig, egyesek hosszabb ideig is, egyúttal mint diakonusok
(seg édlelkészek) a lelkésznek is segítettek, amíg felavatás után lel-
készi állást elnyerhettek. Közülök idővel többen kiváló esperesek
lettek, hármat (Tóth Lipkovics Jánost, Perlaky Józsefet, F ábry Ger-

gelyt) püspökke is megválasztották.
E korszakban az elemi és középiskola elkülönítve nem volt,

.az iskola helyiségeinek szűk volta sem engedte ezt. 1736-ban éi
tanácsülésben azt hetározték. hogy az, elemi iskolai tanulókat (ele-
mentaristae) a nagyobbik osztályban tanítsák, ahol a donatisták
osztálya (a gimnázisták alsóbb osztálya) tanult, a többi tanítók és
tanulok háborgatása nélkül.

A rektor az egész iskola igazgatása és felügyelete mellett ren-
desen a középiskola legfelsőbb osztályait (a rhetorok és philosophu-
.sok osztályait) tanította, a konrektor a középső osztályokat (a grarnrna-
tisták és syntaxisták osztályait) tanította; a gimnázium legalsóbb
osztályait (a declínísták és donatisták osztályait) pedig a praeceptores
publici, köztanítók tanították, ezek a felsőbb osztályú jótanulók közül
voltak kiválasztva. 1744. jan. havában Balik János és Jobbágyi
-György, mint a donatisták és declinisták praeceptorai kértek taní-
tásukért segélyt és kaptak 10 frtot. 1747-ben pedig V ásonyi Sámuel
'kért hasonló minőségben és kapott is 10 frt fizetést. A rektorok és
konrektorok gyorsan változtak és bizonyára azon iskolák rendszerét
követték tanításukban, amelyeket tanulásuk idején itthon és a -kül-
.földőn megismertek. a 18, század első felében Iegtöbbiükre hatással
volt a píetisták nevelési rendszere.

Végül meg kell ernlékeznünk a kántorokról, mert a ránk maradt
adatok szerint ezek is részt vettek a tanításban, az elemi iskolai fiú
tanulókat és leányokat tanították. Az 1699. évi rendtartások szerint
.a kántornak elsőtiszte és hivatalja a chórusi éneklésben való szol-
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.képviseljen, haladást és fejlődést .szolgáljon. E reményben hívom
közösségi életmegnyilvánulásra egyesületünk tagjait s rernélern,
hogy bizalmam nem rendül meg, mert találkozásunkkal a közös
célok és eszményi feladatok szolgálatában erősödünk és jöven-

-dőt építünk. Somogyi B.

A győri evangélikus egyházközség
oktatásügye a 16-18. században.
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gálat, a 7.-dik pontban azonban meghagyják a kántornak. hogya
keze alatt való tanulóleányokkal ne rigorose, hanem elszenvedhetö-
képpen bánjék, úgyhogy az édesszülöktöl keserves panasz ő kegyel-
mérene jöjjön, de mindazonáltal a tanításban mennél sörényebben.
lehet, 'úgy járjon el, hogy az oly gyenge ifjúság a tanulásban láttassék
a szülöktől nevelkedni és gyarapodni. A 8. pontban meghagyják,
hogy az ifjúság ne csak a közönséges énekeket énekelje ő kegyel-
mével közben, hanem a sz. Dávidnak zsoltárait és dícséreteit, hogy
így mind a község el ne felejtse az ily zsoltárokatés dícséreteket.
mind pediglen az ő kegyelmével éneklő ifjúság is jobban gyarapodjék
az éneklésnek nótájában és tanulásában.

Minthogy a győri gyülekezetben sok német volt, azért a 18.-ik
század első felében magyar és német kántorokat tartottak egymás.
mellett. Magyar kántor volt a század elején Szollár Tamás, 1703-ban
vette. nőül Péter Orzsét. Utódja volt körülbelül ·1720. óta Aczél
András (I720-ban ugyanis keresztapának van beírva az anyakönyv-
ben). Némel kántor volt kb. 1704. óta Arzt Bálint (I705-ben született
Simon fia), meghalt 1733. szept.-ben, a halotti anyakönyvi beírás
szerint "ein alter Teütscher Cantor". Ennek utódja volt 1734. óta
Bayer Ferenc.

1737. jan. havában azt határozték a gyűlésben. hogy az elemi
iskolai tanulők továbbra is a nagyobbik osztályban tanuljanak, taní-
tójuk Pajer (Bayer) orgonista a rektor rendelkezése alatt álljon,
1739-ben az osztályoknak különválasztását rendelik el, hogy az ifjú-
ságnak nagyobb haladása legyen a tanulásban, Bayer német kántor
tanulóival a lakásához legközelebb eső osztályba megy át, Aczél And-
rás pedig az eddig általa lakott szobában fogja a leányokat tanítani.

1740. jan. elején meghalt Aczél András 46 éves korában,
helyébe Drinóczy Míhály száki tanítót hívták meg kántornek. évi
fizetése 50 frt készpénz, egymázsa marhahús és 2 szekér fa volt.
1749-ben az iskola elvétele után a bezi gyülekezetbe hívták meg
licenciátus tanítónak.

A kántortanítóknak kisebb iskolai képzettségük volt, mint a
lelkészielölteknek, fizetésük is kevesebb volt, győri alkalmazásukban
az első három életkorúiglan megmaradott. a két utolsó (Bayer és
Drinóczy) is csak az iskola megszüntetése miatt távozott el Gvórböl.
Ezzel 34 évre megszűnt az ev. oktatás Győrött.

Az iskolai társasjátékokról.
Irta: Símonyi Hajas Gyula evangélikus tar.ító, Mesteri.

Mi is az a játék? Mondhatnánk, hogy a »játék« szó egy olyan
fogalom, mely a gyermekekre különös varázshatalommal bír,
amelyre való visszaemlékezés a deresedő férfi keblét megdobog-
tatja s melynek kedves emlékein olykor-olykor a vén ember lelke
is elmereng. .

A kedves emlékek az öregember életében hasonlók az oázis-
hoz, mely a sivatag kietlenében itt-ott feltűnik s a fáradt vándor
testét, lelkét üdítve gyönyörködteti.
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Mí lehet hát az, ami a meglett férfi keblét megdobogtatja 5

:amelyen a ,sír felé közeledő vén ember lelke elmereng?
Bizonyára olyas valami, ami nagyon kedves volt valamikor;

.amit nehezen felejtünk, amelyre. később is kedvesen, sőt bizo-

.nyos fokban borongó fájdalommal gondülunk vissza!
Játék! - játék! Milyen bűvös-bájos az a hatalom, melyet

reánk gyakorol, mert a boldog gyermekkort juttatja eszünkbe,
amely csak egyszer van egy életben; amely kor egy aranyos tűn-
-dér.sz.igetet képez az Élet küzdelrnes sivatagján.

A nagy költő, Petőfi Sándor is, borongó érzések között me-
reng el a' boldog gyermekkor délibábos rónáin. S kedves emlékeit
maga elé idézve, így sóhajt fel: »Húsz esztendő! - az idő, hogy
.eljár. Cserebogár, sárga cserebogár!« .

Igen szépen fejezi ki a népdal is, a feledhetetlen szép időkre
visszaemlékezve: »Öh, boldogkor ! Jőjj vissza egy szóra! Őszi
rózsa, fehér őszi rózsa l«

Azonban egyoldalú lennék, ha csupán a játéknak tulajdonita-
námazt a varázshatalmat, melyet deresedő fejjel is viaszasóhaj-
tunk, amelyet a költő is megénekelt s amelyet a népdalköltészet is
:ajkára vesz. .

Ki próbálná ma meg közülünk; hogy. fűzfasípot fújva, vessző-
:paripán ülve lovagolna végig a falu utcáin? Vagy kalapjával lepkét
kergetve futkosna erre, arra? Én azt hiszem, ha ilyen mu latság-
ban látnának bennünket, legalábbis azt gondolnák felőlünk, hogy
'egy kissé megtágult egy csavar a gépezetben. Pedig nem csinál-
nánk egyebet, mint gyermekkori játékainkat újítanánk fel.

Érdekes, hogy az ilyen viselkedés a gyermeknél természetes, a
meglett embernél meg' feltűnő.

Ez nagyün is természetes! Tapasztalatból tudjuk, hogy az
emberi élet minden kerszakának megvan a maga öröme, foglal-
kozási köre, hivatásos teendője.

A gyermekkor a játékokkal. az ifjúkor a kedves ábrándokkal,
rózsás reményekkel van összefonva.

Ha á játékra, v.agy ifjúkori ábrándokra vagy szétfoszlott re-
.ményeinkre gondolunk, nem azért dobban meg szivünk, mert ját-
.szani, vagy éppen ábrándozni szeretnénk! ,

Hiszen egyikünk, másikunk jóval túl van már azon, hogy üres
.ábrándképeket, délibábokat kergessen, hiábavaló reményeket táp-
láljon lelkében. Hanem igenis azért, mert az élet kemény küz-
.delmei között jól esik a gyermeki gondtalan életre gondolnunk,
amidőn az édes szülői szeretet melegénél még a nap is tündök-
lőbbnek s a madárdal is kedvesebbnek tűnt fel gyermeki kép-
:zeletűnkben.

Hogy a gyermek játszani, foglalkozni szeret s hogy ez vele-
.született hajlandóság; azt már látjuk a bölcsőbeli csecsemőnél is,
aki apr-ó kacsóival, - meg akarat nélkül - mint egy reflex moz-
gásokat tesz a Ievegőben mindaddig, míg kezecskéit sikerül a
szájához vinni.

Látjuk a 3-4 éves gyermeket, midőn homokból várat, palo-
. tát épít. S midón fáradságos munkájának eredménye egy kis érin-
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tésre összeomlik: ámulva, csalódottan néz egy ideig, de leküzdi
magát s ismét felépíti azt, amit elméjében felépített magának.

És látjuk a nagyobb gyermekeket is, Ök már öntudatosabban
fognak munkához s alkotásuk .tárgya maradandó bb is.

A vessző paripán célhoz jutni, vagy egy homok várat felépíteni"
éppen olyan örömet ad a gyermeknek, mint az édesapjának az a:
tudat, hogy egy darab földjét felszántotta.

Hogy a gyermek milyen komolyan veszi a játékos ·munkát,.
tapasztalhatjuk akkor, midőn egy-egy pajkos gyermek elrontotta.
társának játékát, hogy ez utóbbi alig tudott megvígaszt?lódni a
szenvedett kár felett.

A gyermeknek játéka a nem és véralkat szet-irit is különböző..
A kis leány olyan szépen eljátszogat a kis porcellan babával, öltöz-·
teti, altatgatja, becézgeti, - hogy, aki azt megfigyeli, öröme
telik benne. Nem a gondviselés oltotta-e bele az ösztönt, hajlamot,
mit édesanyjától nemével örökölt?

A fiú lovat kantároz, a lovat szekérbe fogja, majd ostorral
indulásra nógatja. Ha így nem boldogul, vesszőparipára kap s a
ló úgy szalad, amint az a gazdától telik. S ha már két fiú játszik
együtt, akkor már ló is van, gazda is van, megegyezés szerint ..

Említettem, hogy a fiúk játéka más- és más, a szerint, hogy
milyen a temperamentum. A tanítónak elég alkalma van megfi-
gyelni játék közben a gyermeki természet sajátságait.

Jóska p. o. olyan, mint egy szilaj csikó. Amint az udvarra kiér r
jobban esik neki, ha egyet ugrik, mégnagyobbat kurjant. Sanyi már
csendesen megy ki. Megáll valamelyik sarokban s onnan nézi
társait. amint azok futkároznak. játszanak. Játéka is csendes"
mint maga, A zajos helyeket is többnyire kerüli.

Az előbbi szilaj gyermeket korlátozni kell, az utóbbit pedig
bele kell vonni a játékba.

A pedagógusok azt tartják, hogy a gyermek egyéniségét leg-
többnyire játék közben lehet megismerni.

Nem is valami éles megfigyelő készség kell hozzá, hogy növen-
dékeink egyéniségét így megismerhessük. S azt tapasztaljuk, hogy
egy-egy osztályban igen sokféle természetű s hajlamú gyermek van.

Hiba volna, ha bánásmódunkban minden tanítványunkkal szem-o
ben egyformán viselkednénk. ,

A gyermek se nem szobornak való kő, se nem faanyag, melyen
a szobrász, vagy faragó, vésőjével, vagy késével ugyanazon mód-
szer szerint járjon el. A gyermek lelkes lény, kiből· tapin-
tatos· kézzel s okos bánásmóddal képezhetünk embert.

Azt hiszem, mindnyájan emlékeztek tanítótársaim a gyermek-o
korból, hogy a szülő, vagy tanító részéről történt egy-egy elha-
markodott szó, vagy cselekmény milyen érzékeny nyomokat ha-
gyott lelkünkben. .

A legtöbb gyermek .elismer-i, ha igazságosak vagyunk vele
szemben; de a méltatlanságot nem tudja elfelejteni.

De most végre rátérek tárgyamra: az iskolai társasjátékokra.
Tudjuk mi a játék? Az a szabad foglalkozás, melyben a gyer-

mek örömét leli.



És mi az a társasjáték? A gyermekek kisebb-nagyobb társa-
ságának bizonyos szabályok szerinti összjátéka.

Van-e a gyermeknek szüksége játékra?
Erre a felelet nem is lehet más, mint igenis van szüksége rá.
Miért szükséges a gyermeknek a játék?
A játék, a gyermeknek többféle szempontból is szükséges.

Tudjuk jól, hogy a gyermek teste a férfikorig fejlődés alatt áll.
A hosszabb ideig tartó ülés és az állandó egyhelybenlét a test
higiénikus fejlődését megakadályozza, a vért mintegy pangásba
hozza. A szabad mozgás és játék van hivatva arra, hogy' a vér-
keringést az izmokban felfrissítse, működésbe hozza s a test ter-
mészetes fejlődését elősegítse.

A szabadban való játék tehát, mint ilyen, a testi nevelés szem-
pontjából kiválóan figyelemreméltó.

De lássuk a társasjátékok hasznát is. .
Említettem már a gyermeki természet különféleségét.
Az egyik nagyon is szilaj ; a másik nagyon is csendes. A tár-

sasjáték van hivatva a különböző vérmérsékleteket kiegyengetni
s á gyermekek közt lévő esetleges válaszfalakat lerombolni.

A társasjátéknál a szilaj abb természetű gyerek kénytelen en-
gedni és magát a játékban bizonyos szabályoknak alávetni. Vi-
szont, a csendesebb természetüek elevenséget, itt-ott bizonyos erőt
kénytelenek kifejteni. Igy mindkettőre nézve pedagógiai tekintet-
ben bizonyos haszonnal jár.

De a társasjátékok pedagógiai haszna leginkább kitűnik ab-
ban az egyöntetű fegyelemben, melyet a gyermekek foglalkozás
közben akaratlanul is tanúsítanak. Ha ehhez hozzá vesszük az
egymás megbecsülését; egymás gyengeségeinekelnézését és az
egyöntetű s bizonyos szabályok szerinti mozgásokat, melyek a
test ar ányos fejlődését, ügyességét előmozdítják: akkor elmond-
hatjuk, hogy a társasjátékok a testgyakorlás mellett igen fontos
szerepet töltenek be.

Mit csinálnak sok helyen a tanítványok az udvaron?
Nem kell elmondanom, hisz úgyis láthatjuk a gyermeki csin-

talanságot minden változatban, aminek az eredménye; egy-egy be-
tört orr, egy-egy kék folt, vagy daganat, eltépett ruha és száz,
meg ezer panasz.

Igaz, hogy némely udvar kicsiny a növendékek magas szám-
arányához, de mindamellett rá lehetne őket szoktatni egy pár
társasjátékra. Igy az udvar képe és hangulata is megváltoznék.
Különösen megszűnne az a veszedelmes nyargalás és zsivaly, mely
amúgy sem tesz jót túlfeszített idegeinknek. .

Az iskola a gyermekre nézve is egy kis köztársaság, az élet-
nek egy kis kiszakított darabja. Ebbe a kis köztársaságba bele
kell magát illesztenie minden gyermeknek. Tanulja meg egyes
dolgokban a közösséget, becsülje meg egymást. Az erős ne hatal-
maskodjon a gyengébb felett. sőt siessen annak segítségére, vé-
delmére; mindenek felett pedig szeressék és becsüljék egymást.
Ne oszoljanak rangosztályokra ; ne nézzék le egymást; ne örül-
jenek egymás kárán, amint néha tapasztalhatjuk. Hanem, amint
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tanítójuk őket, úgy ők is tekintsék egymást egyenlőnek, hű tár-
saknak, jó pajtásoknak. Igy szeretném én látni az iskolai életet.
S hogy valóban ilyen legyen, ez főképpen a tanítótói füg.g, mert
Ő van közöttük és jóakarattal, szer-etettel helyes pedagógiai ér-
zékkel sok üdvös dolgot meg lehet cselekedni.

A fő elv az legyen előttünk, hogy ne csak tanítsunk, de ne-
veljünk is.

Az evangélikus tanító rnunkája a rozsnyol
pedagógus evangelizáció tükrében.

Elmondotta: Klss János nviregyházei ev. tanító. (Folytatás)

8. A p e d a góg u s é s a zeg y ház.
1. Hogy néz a pedagógus az egyházra?
Ahány annyiféleképen néz! Egyházi tanítónak lenni

- a. Több munkát jelent: (kántorság, belmisszió) több gazda.
több ellenőrzés .és semmivel sem több fizetés. Szomorú tény. hogy
ez a tipus valóság! Van. aki csak épen annyit tesz. amennyit fel-
tétlenül szükséges. Az egyház kenyerét eszem. tehát azt kell szol-
g álnorn. .

b. Lelki kapcsolatban vannak az egyházzal.
2. Hog y néz az egyh á z a pe d a góg u s ra?
Úgy tekinti. mint nem elsőrangú cikket. Az egyház nem a

kulturáért. hanem az üdvösségért van.
Hel yes vis z o n y: Ha az egyház úgy tekint pedagógusaira.

mint külügyi szervére. A pedagógusok pedig úgy tekintenek az egy-
házra. mint képviselőlük. Iskolám exterritoriális terület. ahová nem
juthat be a világ gonoszsága.

Az anyaszentegyház az Isten szántóföldje.
Jézus szerette egyházát. ..Az egyházban élt. nem az egyházból.

Téplálaatta. nem bírálgatta. Onmagát adta érte. Megtisztította. Nem
az idealizáIt egyházat szerette. hanem annak dicstelen és szeplős
arcát.

A magyar ev. egyház könyörög ff segítségért.
El tudunk keseredni az egyházért. de nem tudjuk magunkat

feláld ozni.
Elesett egyház és elesett tanítóság felkel é s

megindul az Élet útján.
* **A nyolc evancélizáló előadás. amellyel a pedagógiát helyezte

az Isten mérlegén Főpásztorunk. sok igazságot állapított meg.
Ilyen őszintén, ilyen szeretettel és ilyen tárgyilagosan még nem

mondtak az ev. tanítók rnunkájáról, életéről kritikát.
Ezeknek a gondolatoknak lelkünkben kell élniök. amikor dol-

gozunk s amikor problémáinkkal harcolunk.
* **Nem látnánk teljes képet az evangelizációról. ha nem eleve-

nítenénk fel egy pár gondolatot azokból az esti elöadésokból, amelyek
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Az apostolok korának is k o l á ir ó l. ugyancsak Túróczy

Zoltán püspök' úr ajkáról hangzottak el.
Négy iskolatipust ismertünk meg I
A te iskolád melyikhez hasonlít?

1. Tirannus iskolája.
Fontos az iskola, mert Isten mérlegére került. Egy mondat

maradt meg Tirannus iskoláiából, hogy Pál előtt megnyitotta kapuját.
Városi iskola volt, ahova értelmes gyermekek járhattak, mivel nagy
város volt. Modern, magán iskola. Ott tartotta Pál apostol prédiká-
cióit, tehát nagy iskola lehetett, mégis nincs feljegyezve róla semmi.

Pe da góg i a i v i vm á n y o k nem tettek még egy iskolát sem
maradandó ernléküvé.

Kiv á lót a n í t ó k sem tesznek maradandóvá egy iskolát az
Isten mérlegén.

Tirannus iskolája örö kél e t űle t t, mert megnyitotta kapuját
az Isten előtt. Két évig tanított benne Pál.

Tirannus elhallgat benne és szóhoz engedi jutni az Igét.
Nem fontos, hogy az iskolánk külsőleg híres, hanem fontos,

hogy fel van-e írva neve a mennvben.
Pedagógiai munkámból van-e haszna az 'Istennek?
Hogyan használom fel talentumaimat?
Templom lett-eaz én iskolám? Az Isten temploma?
Ott van-e iskolánk levegőjében, hogy "itt az Isten"?
Isten íródeákjai fel tudnak-e írni valamit az én iskolámról ?

II. Gamáliel iskolája.
Ga mái i ein agy tek int é 1y ű tan í t ó. Ritka jelentőségű.

Parancsoló ereje volt a nagy tanácsban. Parancsoló ereje volt az
egész nép előtt.

Hogyan lett közéleli férfiúvá?'
Olyan ember volt, akinek búzgó lelkiélete volt. Bölcs és mélyen

gondolkodó volt.
Jaj annak az ískolának, amelynek tanítója kevésnek érzi azt,

hogy ő "csak tanító".
Gamáliel nem iskolája kárára szerepel a közéletben. Őt nem

az iskola teszi naggyá, hanem ő tette naggyá az iskolát.
A tanítványok megérzik, mennyi pedagógiai érzék van a

tanítóban. .
Meddig tart fl magasabbrendűséged a tanítvány előtt? Amig

tanítod I
Gamáliel pontos tanító volt.
Pál apostol dicsőségnek tekinti, hogy tanítványa lehetett.
Jézus a dolog értékét az eredményben méri meg.
Gamáliel tanítványa, Pál bejut az Isten országába, de a tanító-

mester nem juthat be.
lll. Lois és Eunika iskolája.

Egyedül nem tud az ember hívő ember lenni.
Eunika hitetlen emberrel élt vegyes házasságban. Görög ember

volt a férje. Ezután is megmaradt hívőnek. Bízott az ő hitének
magasabbrendűségében. Amikor gyermeke születik, nem engedi férje
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körül neveltetni. Harc indul meg anya-apa között. Anya győz!

1. Céltudatos munkát végez I .
Ist e n fél ő v éne vel i. Az istenfélő könnyebben boldogul.
Fiát nevével is kényszeríteni akarja. A zsidóknál a keresztnév

kötelezettséget jelentett:
János: Isteni kegyelem .:
Jézus: szabadító.
Sámuel: meghallgatott engem az Úr I
Simon: ingatag ember.
Timotheus: istenfélő.
Sajnos, ma a keresztneveket a naptárból állapítják meg.
Legyen a gyermek neve is elkötelező értek.
Timotheus már gyermekkorában tudta a szentírást. Ma rá-

hagyjuk a gyermekre a hittant, a biblia tanulását teljesen az iskolára
bízzuk. Mit rnesélűnk gyermekeinknek, ha mesét kérnek? Szoktunk-e
bibliai történeteket mesélni ?

A képmutatást a gyermekek nagyon hamar észre veszik.
Timotheus, Pál legjobb munkatársa lett, akit sokat emlegetett

Pál. Legkedvesebb, leghívebb tanítványa volt.
Vajjon a mi iskolánk nevel-e ilyen lelkületeket ?

IV. A Sátán iskolája.
Nehéz megállapítani, melvik a Sátán iskolája. A Sátán mindig

hazudik. Letagad, majd nagyobbat ígér.
Az lsten népét neveli a templom és az iskola. A Sátán oda-

építi iskoláját, . ahová a Krisztus épített. Iskolája az lsten temploma
mellett épül.

Tipus iskola a Sátán iskolája. Sok van belőle. A beszéd az
ismertetőjele ennek az iskolának. A beszéd elárulja az embert I

Ne engedjük meg, hogy megépítse mellettünk az ördög az
iskoláját.

Az iskolának az aranyfedezete az őszinteség, az igazmondás.
A Sátán ellene dolgozik az Isten országának.

Ist e n c élj a: Udvözüliön a vilag. A golgotai kereszthez
vezesse az em bereket.

A S á t ánc élj a: ezt megakadályozni.

* **
Kedves tanítótestvéreim I
Amit most e rövid félóra alatt elmondtam. az evangélizáció

üzenetei voltak számunkra. Nem én szóltarn. ezt mindenki érezhette.
Nem az én gondolataimat tolmácsoltarn. hanem az evangelizáció
utasításait továbbitottam.

Úgy érzem. hogya terem levegőjét betöltik e gondolatok. Szíviuk
magunkba minél maradandóbban, hogy így is minél közelebb kerül-
jünk egymáshoz.

Tanítótestvéreim I Betekintettünk az evangelizáció tükrébe.
Mindenki megláthatta benne saját arcát. Milyennek táttuk benne
munkánkat?

Az evangelizáció megerősített bennünket egymás hitében, rnun-
kánkban és a tanítótestvéri szeretetben.



Feltehetjük most a kérdést : Érdemes-e szabadidőnkből napokat
elszakítani az evangelizáció céljaira?

Erdemes !
Ma 46 államban a "szabad idő mozgalorn" kérdése .áll az

érdeklődés kőzéppontjában a, megoldás előtt. E helyről bátran és
meggyőződéssel követelhetjük, hogya magyar szabadidő mozga-
lomban a szociális, kulturális eszmék mellett engedjünk helyet a
vallásos élet megnyilvánulásának is.

U. i.: A közgyűlés az előadás után elhatározta. hogy havonkint
egy-egy közös imát tart.

" "MUHeLYtJNKBOL
Rovatvezetö: Kuszék István soproni gyakorlóiskolai tanító.

A kátétanításról.
Irta: Kertai János.

Amióta püspök urunk őnagyméltósága az évenként rendezett
körzeti konferenciákon felvette a vallásoktatás intenzívebbé való
tétel ének kérdését és a tanítók alaposabb teológiai felkészültségét
szorgalmazta, több ilyen tárgyú előadás hangzott el és számos ér-
tékes cikk jelent meg erről a kérdésről. A mi egyházmegyénkben
is évekkel ezelőtt merült fel a kátétanítás elmélyítésének szüksége,
ezzel kapcsolatban egy' igazán megfelelő kátétanítási kézikönyv
szerkesztésének kérdése.

Nem légből kapott gondolat ez és nem divatos utánzása a nép-
iskolai tantárgyak tanítási reformjának, hanem az élet követel-
ménye és Krisztus iránti hűségünk és lelkiismeretünk szavának
követése.

Iskoláinkban régente is nagy súlyt helyeztek a kátétarritásra,
mert Ielismerték, hogyakátétanítás eszköz egy magasabb cél ér-
dekében, a keresztyén személyiséggé való nevelés eszköze. Nem
közísmereti tárgy betanításar-ól van tehát szó, nem is egy, vagy
több vallási igazság megismeréséről, hanem törvényről, isteni ki-
nyilatkoztatásról és a Ill. részben hitünk alapvető tanáról, azért
szerintem csak az a tanító végezheti el jó eredménnyel, aki el
tud szakadni a racionális felfogástól és Istennel való közös-
ségben él.

Amikor arra válIalkoztam, hogyakátétanításról munkát ho-
zok ide, áttanulmányoztam az errevonatkozó irodalmat. Igy ke-
zembe vettem Lehoczky Egyed miskolci ev. vallástanár vallástaní-
tási módszertanát (gépiratban) . Sok új dolgot olvastam benne.
Különösen megragadta figyelmemet az, hogy ő a kátétanítást induk-
tív ,módszer szerint, tehát rávezető módon tárgyalja. Érdekes és
újszerű szernpont, mégis a dolog behatóbb vizsgálata után rájöt-
tem, hogy ez csak az egyik részletmunkánál, az illusztrációnál
vehető figyelembe, míg a törvény, a dogmák tanításánál nem alkal-
mazható. U. is nem csupán igazságok megismeréséről van szó,
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amire az észszeruseg, a logika vezet el a látott példák nyomán,
hanem itt isteni kijelentéssel állunk szemben egyrészt, másrészt
hitünk alaptanával. Kész törvény ez, amelyet tudomásul kell venni,
mint a szent Isten akaratát és életünk zsinórmértékét. Az adott
tételből kell tehát kiindulni és a megértéshez példák felhasználá-
sával eljutni. Az induktiv módszer csak ezen a helyen jöhet szá-
mításba.

Theológiánk egyik tanának és ,egy külföldi theológiai tanárnak
munkáját is átnéztem.

Dr. Jánossy Lajos theológiai tanár Katechetikáját és Julius
Schieder Katechismus Unterricht c. 1937-ben megjelent művét.
Az anyag feldolgozásában mindkettőjüknél bizonyos egyöntetű-
séget látok, de ez mégsem lehet sablon mindegyik egységre. Pröhle
Henrik ker. vallástanában minden parancsolat tiltást és követelést
tartalmaz. Ez Schieder szerint nem minden parancsolatra áll fenn,
mert pl. az I. parancsolat ugyan tíltó mondattal kezdődik: »Ne
legyenek más isteneid !« és mégis követelés formában értendő,
mert mi a törvényt új-testamentumi alapon magyarázzuk. Tehát
nem bálvány istenek imádásának eltfltásáról kell beszélnünk, hanem
arról, hogy ha jobban szeretjük embertársainkat, vagyonunkat stb.
Istennél, akkor a bálványimádásnál is nagyobb gonoszságot köve-
tünk el. Nálunk a pogány istenek imádása a dolog. természetén
kívül eső tény. Ennél fontosabb az evangéliumi hitre való nevelés.
A kérdés az: ki mondhatja, hogy neki nincsenek idegen istenei?
Felelet: Aki mindennél jobban féli, szereti és bízik az Úrban. A
tétel positiv. .

A tanítás menetében a szabványos beosztás minden egység
tanításánál a következő: Rövid elökészítés után az 1. Káté szöve-
gének az elmondása, 2. a mai általános egyházi felfogás, 3. az
Isten követelése, 4. gyakorlati alkalmazás, 5. a Szentlélek segítsége.

Ez a felállítás kissé darabosnak, nehezen érthetőnek látszik
eleinte, dea parancsolatok feldolgozáaánál annál világosabban
látjuk a beosztást.'

Ami még fontos a kátétanításnál: A régi katekizálás kérdés.
Ieleletböl állt. A szabványos kérdések ma sem nélkülözhetők, tehát
itt is előfordulnak, de a felelet legtöbbször több mondatra ter-
jedő kifejtés, indokolás vagy következtetés lesz.

Egészen természetes, hogy az anyag feldolgozása csak gazdag
illusztrálás mellett történhetik. Erre szolgálnak elsősorban a bibliai
történetek. Amint a bibliai történetek tanításánál a tanulság levo-
nása igen sok esetben a Kátéval függ össze, úgy ennek ellen-
kezője is áll. A Káté törvényei a bibliai alakok' életével szem-
leltethetők. De egyoldalú volna ez a szemléltetés, azért egyéb
szemleleti anyagról is gondoskodjunk. Luther élete, a vértanúk.
gályarabok szenvedései, erős hitük mind alkalmas példák a káté-
tanítási anyag szemléltetésére. Nem nélkülözhetjük a szentírási
helyeket sem. Ezek isteni kinyilatkoztatások és a Szentlélek által

'sugalmazott kijelentések. Az énekvers alkalmazása jó szelgálatot
tesz. Nem okvetlenül szükséges, de a vallásos érzés ápolását
elősegíti.



Az apostoli hitvallás magyarázatánál új szempontok érvénye-
. sülnek. A bevezetésben nem a sablonos felosztásról és Isten tu-
lajdonságairól szól, hanem a gyülekeeti életről, templomlátogatás-
ról, a gyülekezet feladatáról. Azután röviden rámutat arra, hogy
Isten teremtette a világot, hogy egyszülött fiát elküldte a mi meg-
váltásunkra és végül, hogy Szentlélek hívta életre a keresztyén
gyülekezetet és abban munkálkodik. Igy a sablonos felosztás he-
lyett utalunk a három hitágazat lényegére.

Az első hitágazat felosztásánál három főszempont az irány-
adó, mindenik azután több alpontra oszhk. A 3 főszempont: 1. Isten
hűsége, 2. Isten hüségének okai, 3. Mivel viszonozzuk ezt a hűséget.

Az alpontok: 1. Isten a világ teremtője, 2. az én életem terem-
tője is, 3. a hitetlenek állításának cáfolata, tehát apologia, 4. Isten
az életem megtartója, jó időkben, 5. az életem megtartója válsá-
gos időkben, 6. a szenvedés értelme,7. miért hű Isten P, 8. mivel
viszonozom én Isten hűségét? Ezek a szempontok nem kerülnek
ilyen címek alatt a tanuló elé, hanem csak a magyarázat főgon-
dolatát képezik, mintegy titkos 'értelmét adják annak. A tanítis
alkalmával a tanító felírhatja őket a táblára vázlat gyanánt, ámi
által áttekinthetőbbé teszi a tanítás menetét, illetőleg annak össze-
foglalását.

A második hitágazatnál a beosztás a következő: 1. Kicsoda az
Üdvözítő. 2. Mi számunkra az Üdvözítő? 3. Mi var reánk a meg-
váltás által? Az Üdvözítő életét eddig csak röviden, a történet
kronológikus elmondásával szoktuk elismételni. Schieder külön-
leges szempontok szerint tárgyalja az élettörténetet. Ilyen szem-
pontok: Jézus ifjúsága, J. külseje, elhívatása, prédikációi, csodái,
J. és a tanítványok; J. halála ,

A hitágazat szöveg magyarázatánal pedig ilyen szempontok
jöhetnek tekintetbe: J. Isten fia, valóságos ember, a mi tanítónk,
a mi bíránk, Mitől váltott meg az Úr? Kié vagyok? Keresztyénnek
lenni annyit jelent, mint harcolni. A harcban a győzelmet is jelenti.

A harmadik hitágazatnál. Micsoda munkát végez a Szent-
lélek? Hol végzi munkáját? Micsoda áldásokban részesít? Magya-
rázat közben a következőkre van figyelemmel: Saját erőm nem
elegendő ahhoz, hogy J. K.-ban higyjek. A Szentlélek munkája:
az elhívás, a megvilágosítás, megszentelés, a megtartás, az anya-
szentegyház, a missziói terület, a vértanúság, a reformáció, a mi
egyházhűségünk, a bűnök bocsánata, az örök élet.

AMiatyánknál bevezetésként természetesen az imádkozásról
szól, de az áttekinthetőség szempontjából itt is bizonyos elveket
tart szem előtt. Először szól a hívek imádkozási rendjéről.. Sokan
nem imádkoznak, sokan csak ritkán, .mások igen szorgalmasan.
Miért van ez így? Azután konkrét formában rá tér az imádkozás
.szükséges voltára. Három kérdés lesz feltehető: Miért imádko-
zunk? 2. Hogyan imádkozzunk? 3. Mit kérjünk imánkban? Az
elsőnél kidomborodik a második parancsolat követelése, Isten
nevét minden szükségünkben segítségül hívjuk stb., továbbá Jézus
parancsa: Ti pedig így imádkozzatok. A másodiknál az áhitatos
imádkozáson van a hangsúly, mely nemcsak a kezek összefűzése-
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ben, esetleg térdepelésben jut kifejezésre, hanem a lélek készsé-
gén, továbbá a teljes elcsendesedésben. A harmadik kérdésnél az
általános felfogás érvényesül, hogy t. i. csak jót kérjünk, ne
csak magunk számára kérjünk és ne felejtsük el megköszönni az
elvett jót. Az imádság három fajtájáról is beszél. A .Miatyánk
hármas tagozódása nem nélkülözhető, mivel az annak szerkezeti
sajátossága. Az egyes kérések tárgyalása teljesen individuális, nem
a tanuló, nem is a tanító szempontjából, hanem a kérés termé-
szetétől folyólag.

Végül röviden szólok a gyakorlati alkalmazásról. Ez nemcsak
általános nála, hanem egyéni is. .Csak nagyon óvatos legyen, nehogy
egyes kirívó esetek igen élére állíttassanak s ezzel kompromitálva
legyen a gyermek. Pl. gondolja meg mindenki, hányszor volt már
engedetlen szüleihez. Vagy: ugye milyen rettenetes lehet az ember
számára, ha Isten elfordul tőle és nincsen kihez meneküljőu.
A sátán pedig leselkedik lelkére, hogy hatalmába kerítse azt. A
positiv alkalmazás a parancsolatok teljesítésében nyilvánul meg.
meg. Hogy teljesítjük a második parancsolatot? Ha úgy élünk,
mint József, aki nem hazudott, mert szerette Istent. Ha úgy imád-
kozunk, mint Luther, aki minden életkörülményei közt buzgó
könyörgéssel fordult Istenéhez. Ha a zsoltáriróval mi is áldjuk
az Urat.

Egészen újszerű beállítás a Schieder féle elgondolás, ami-
kor a tanítási egység végén a Szentlélek megsegítéséről szól. Szem-
léletessé teszi előttünk, milyen módon siet segítségünkre a Szerit-
lélek a parancsolat teljesítésénél. Pl. amint Dávidot megsegítette
a filiszteus elleni harcban, úgy nekünk is erőt ád a sátán legyő-
zésére, ha imánkkal fordulunk hozzá. Vagy: amint Jézust a Getse-
máni kertjében megerősítette a halálfélelem leküzdésére, úgy szent
lelke bennünk is megerősít minden bajunkban és szenvedésben.
Igy minden parancsolatnál különlegesen szól a Szetitlélek meg-
segítéséről a megfelelő vonatkozásban. Nem említi meg' Schieder
könyvében a Szentségeket, mert azok - úgylátszik - a németor-
országi elemi isk. számára nem előírt tananyag.

A tanítási eljárás szerint lehet az olvasmánytárgyalásnak meg-
felelő. (Ez a kényelmesebb és könnyebb, tehát kezdő embernek
való.) A másik a beszéd- és értelemgyakorlatnak megfelelő. Eb-
ben az esetben a tanítónak a könyv szövegét tudnia kell, mert
ez képezi a tanítás vázlatát.,

A negyedik parancsolat.
(Kátétanítási tervezet.)

A) VÁZLAT.

I. Előkészítés.
a) Áhitat. (Ének: Örül mi szivünk ... Miatyánk.)
b) Kapcs. ism.: A harmadik parancsolat. '
ci) Athailás: Felebarátaink iránt is vannak kötelességeink.
d) Célkitűzés.
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Il. Megértétés. (Meggyőzés.)

a) Luther magyarázatánah. elmondása.
b) A tartalom kifejtése.

- 1. Szüleinkről ésurainkról szól.
2. Amit nem szabad
3. Amit kell

velük szemben cselekednünk.
c) Összeioglalás, (Esetleg a Káté szövegének elolvastatása.)

111. Megerősítés.
a) Alkalmazás a gpermek életére. Lelkiismeretvizsgálat .

.b) Elmélyités: Petőfi szül őszeretete; költ. alapján. (Esetleg
bibliai hely: Péld. 10, 1.)

c) Ima a szülőkért. Ének: 469. 1-2.

B) TANíTÁS.
1. Előkészítés .

.a) Énekeljük el az Örül mi szívünk kezdetű éneket! Imád-
kozzunk: Miatyánk ...

b) Melyik parancsolat int bennünket az ünnepnap megszente-
lésére ? Mondd el! Ki tartja meg? Gondoljatok az előbbi énekre!
Melyitek nem volt vasárnap templomban? Miért? Vétettél-e a 3.
par. ellen?

c) A harmadik parancsolat mely kötelességünkre figyelmez-
tet bennünket? Isten iránt való kötelességünkre. Az első és má-
sodik parancsolat is. Ezt a három parancsolatot Jézus így fog-
lalta össze: Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes elmédből.

A második kőtáblán hány parancsolat volt? Miről szólnak azok
a parancsolatok? Felebarátaink iránt való kötelességeinkről. Me-
lyik az első ezek közül? Tiszteld atyádat és anyádat! (Felírom.)

d) A mai órán arról beszélgetünk, hogy mit mond "nekünk ez q.
parancsolat.

11. Megértetés. (Meggyőzés.)
a) Luther ezt a parancsolatot is gyönyörüen megmagyarázta.

Összefoglalta mindazt, amit Isten ebben a parancsolatban kíván
tőlünk. Elmondom. (Luther magyarázata.)

b) 1. Kikről szól ez a parancsolat? Szü[einkről és urainlzrol,
Ki adta szüleinket? Miért? Vajjon, kik a mi uraink? Említs meg
közülük valakit! Manapság így szokták nevezni őket: előljárók;
felsőbbség. (Felírom: Uraink: előljárók, felsőbbség.) Vajjon miért
foglalta azokat is Isten ebbe a parancsolatba ? Mert a jó rend fenn-
tartására, a mi földi boldogságunk munkálására rendelte őket.

2. Lássuk, mit mond róluk Isten? Meg ne vessük őket. Talán
olyan gyermek is van, aki megveti a szüleit, előljáróit? Találkoz-
tunk már ilyen gyermekekkel? - József testvérei. Éli fiai. Gon-
doljatok Absalonra ! Atyja ellenségeivel szövetkezett. A mi éle-
tünkben is vannak ilyen gyermekek. Sajnos, gyakran hallunk róluk.

Nemrégen olvastam egy becsületes munkásember esetéről.
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-én édesanyám. Egyszercsak azt veszem észre, hogy az egyik Iiú a
füzetére borult. Sírt. Felemeltern a fejét s rápillantottam a könny-
től ázott füzetre. Csak egy mondat volt rajta: »Az én édesanyám
legdrágább nekem ezen a világon.« - Nem szóltam neki, csak
megsímogattam a fejét. Többet nem tudott írni, de azóta sem
írtak ebben az osztályban olyan szép dolgozatot. - Szeretném
hallani a véleményeteket. - Ezek a Iiúk szerették és megbecsül-
ték a szüleiket. - A parancsolat kívánságai közül, ti melyiket
tartjátok a legfontosabbnak? - A szeretet. Miért? Aki szereti, az
tiszteli és meg is becsüli szüleit. - Ki mutatta a legszebb példát
nekünk a szülői szeretetre? Jézus. Hogyan, mikor?

Szeretetünket a parancsolat szerint hogyan kell megmutat-
nunk? Szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik. (Felírom.) Gon-
-doljatok a 12 éves Jézusra!

Miíéle szolgálatokat vár tőlünk Isten? Milyen szelgálatot tet-
tél már szüleidnek ? - Az előbb említett édesanya azt is pana-
szolta, hogya fia nem engedelmeskedik otthon, Ha valahova küldi,
nem megy. Azt mondja: tanulnia kell. Pedig csak ritkán kap mun-
kát. Melyik parancsolat ellen vét az ilyen gyermek?

Most tehát arról beszéltünk, hogy mit kíván tőlünk ez a pa-
rancsolat. Mit írhatnánk Iel jobbról? Ezt kell tennünk. (Felírom.)

c) Foglaljuk most össze, mit mond számunkra a negyedik
parancsolat! - Lám, mennyi minden van benne! Sokan nem
gondolnak rá, ha elmondják is. (Jó, ha a Káté szövegét is elolvas-
tatjuk. De maradhat a tanítás végére is.)

IlI. Megerősítés.
a) Vizsgáljuk most meg, gyermekek, a lelküsmeretünket! Meg-

tartortuk-e mindíg ezt a parancsolatot? Van-e köztünk, aki még
sohse vétett diene? Aki úgy érzi, az álljon fel!

Megvallom, gyermekkoromban .sokszor nem törődtem én sem
a figyelmeztetéssei : Haragra ne ingereljük! Hanem aztán, mikor
elkerültem a szülői háztól, akkor döbbentem rá: micsoda érték
volt a számomra a szülői szeretet. -Bizony, kicsordult a könnyem,
mikor először feküdtem betegen, elhagyatva, messzé a szülői ház-
tól. S azóta sokkal jobban szeretem' szüleimet. - Szeretném, ha
ezentúl ti is gyakrabban ,gondolnátok erre a parancsolatra. És
meg is tarfanátok. Hisz oly kedves kötelességet ró ránk: szeres-
sük szüleinket. Ha hazamentek, csókoljátok meg melegebben őket,
mint eddig.

b) Gondoljunk a »Füstbe ment terv« Írójára. Vajjon miért
gondolkodott annyit, hogy miként szólítsa édesanyját? Petőfi igen
szerette a szüleit, Mit írt István öccséhez az édesanyjáról? Mi
ő nekünk" azt el nem mondhatorn, mert nincs rá szó, nincsen rá
fogalom. - Hogy mennyire szerette szüleit a »Szüleim halálára«
címü verse mutatja legjobban.' Mennyire érezte, hogy mi a szülői
szeretet, mikor ezt írta : Hogyha megéreznék fiuknak keservét,
Szerető szívök a sírban sem pihenne. - 1\1i is így szeressüle szü-
leinket.

c) Kérjük alázatos szívvel a jó Istent, adjon erőt nekünk,
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hogy ezt a parancsolatot mindíg megtarthassuk. Kérjük, hogy-
áldja meg a mi drága szüleinket. (Ének: Szent neved magasztalom.)

Táblai vázlat:
Tiszteld atyádat és anyádat!
Uraink: előljárók, felsőbbség.

Ne vessük meg szüleinket. Tiszteljük, becsüljük, szeressük őket.
Haragra ne ingereljük. Szolgáljunk, engedelmeskedjünk nekik ..

Csoknpap József.
*

A kátétanítás médszerét illetőleg kétféle felfogás van. Az egyik -
mint az itt közölt tanítás is - analitikus. Eszerint az alapigét a lutheri ma-
gyarázattal együtt tekintjük indukciós anyagnak azt tárgyaljuk, magyaráz-
zuk, bibliai történetekkel, mondásokkal s egyéb példákkal bizonyít juk s végül
az életre alkalmazzuk. A másik - újabb __o felfogás szerint a kátétanításnak
szintetikusnak (felépítőnekl kell lennie. Ennek a felfogásnak a képviselői
(Eberhard után) azt vallják, hogy a káté szövege (parancsolat, hitágazatok) a
tanítás végső célját képezik. Szerintük a káté szövege és a lutheri magyarázat
nem mellé, hanem alárendeltségi viszonyban vannak Azaz a magyarázat nem
egyenlő rangú a parancsolat v. hítágazar szövegével. A magyarázatnak az a
rendeltetése, hogy a tárgyalásban az egyes részletcélokat jelölje meg a végső
cél (az alaptextus) felé. Ez eljárás szerint a tanulék maguk keresik és találják
meg a kátészövegbe foglalt vallási igazságokat, vagy erkölcsi szabályokat.
Amikor aztán ezeket a saját szavaik kal kifejezték, a tanító közli a lutheri
magyarázat megfelelő részét. Ez idő szerint - sajnos - nem vagyunk abban
a helyzetben, hogy akár az egyik, akár a másik álláspont mellett döntsünk.
Az Utasítás u. is erre vonatkozólag nem ad tájékoztatást. (Rovatvezető.)

EGVEStJLETI ÉLET HIVATALOS RÉSZ
Felhívás tanítók gyermekneveltetésí segélyére vonatkozó igénybeielentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített "Protestáns Tanítói Internátu-
sok Alapjából" való segélyezésre evangélikus egyházunk nevében pályázatot
hirdetek olyan gyermekeiket az 1939/40-ben taníttató tanítók gyermeknevel-
tetésének céljaira, akik falvakon. tanyákon teljesítenek szelgálatot és ennél-
fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni nem
tudnak. Kivételesen s különösen indokolt esetben ezen kategórián kívüleső
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá kerüL Figyelemmel az alap rendelte-v
tesére és a miniszter úr intenciójára, különös figyelemben részesülnek azok a
folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus internátusokban helyezték el. A
kérvényben .I'eltüntetendő: a tanító neve, életkora, működési helye, családi
viszonyai, teljesített hadiszolgálata. házon kívül taníttatott gyermekeinek
neve, életkora, iskoláztatási és elhelyezési adatai (internátus, magánház. ro-
konság); tanulmányi előmenetele. Továbbá a tanítói javadalom pontos adatai
tételenkint s végösszegben aranypengő érték szerínt. Feltüntetendő tehát: a
fizetési osztály és fok, a helyi javadalom (értékegység, kezdőfizetés százaléka,
föld, termény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítö államsegély, esetleg más,
bármilyen természetű javadalrní tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási
ívet megkeresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát a folyamodó rendelke-
zésére. Tekintettel az egységes. eljárás szüksegére, a segélykérés ezen folya-
modásí íven nyújtandó be. Az illetékes püspök urhoz intézendő, bélyegrnen-
tes kérvény az illetékes esperes úrhoz folyó évi november hó 15-éig nyúj-
tandó be, onnan pedig november hó 25-éig az illetékes püspök úrhoz terjesz-
tendő fel, hogy november hó 30-áig kezeim között lehessen.

Budapest, 19::l9szepternbér 30.
D. báró Radvánszky ALbert s. k.

egyetemes felügyelő.



Táiékoztató,
A visszacsatolt területen tanítói érettségi bizonyítvány alapján ideig-

lenesen alkalmazott tanítók képesitő vizsgálata tárgyában kiadott 133.200/
1939. IX. és a 134.041/1939. IX. Ü. o. számú rendeletekben foglaltakon kívül
(megjelentek a Hivatalos Közlöny május és július 1. és a Néptanítók Lapja f
évi június l. és július 1. számában) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az alábbiakban tájékoztatja az érdekelteket:

1. A képesítő-vizsgálat engedélyezéséhez szükséges 20 hónapi igazolt
tanítói gyakorlati időbe a 2 hónapi nyári szünet nem számítható be.

2. A f. évi október hó 15-ig az illetékes kir. tanfelügyelőhöz benyúj-
tandó vizsgálati engedélyt kérő folyamodványhoz az előírtakon kívül csa-
tolni kell még a tanítóképző-intézet I-IV. osztályának bizonyítványát, illető-
leg, akik a középiskolai érettségi bizzonyítvány alapján tettek externista
tanítói érettségi vizsgálatot, azoknak a középiskola V-VILI. osztályának bi-
zonyí tványá t.

3. A családi név írása tekintetében kérdéses esetekben a 133.953/1939.'
IX. számú rendelet az irányadó. (Megjelent a Hivatalos Közlöny és a Nép-
tanítók Lapja f. évi június 1. számában.)

4. A szlovák, német, vagy magyarorosz tanítási nyelvű népiskolálmál mű-
ködő tanítók szlovák, ném et, illetőleg magyarorosz nyelven tesznek! magyar:
rendszerű teljes képesítő-vizsgálatot. Amennyiben ezek a tanítók magyar
tanítási nyelvű, illetőleg a magyar nyelven vizsgázó tanítók szlovák, német
vagy magyarorosz tanítási nyelvű népiskolában tanításra jogosító oklevelet
is óhajtanak szerezni, kiegészítő-képesítő-vizsgálatot tehetnek a fenti nyel-
vekből, Ezt a vizsgálatot azonban csak az iskolai év végén tehetik le azok-
ban a tanítóképző-intézetekben, ahol a fenti nyelvekből kiegészítő-képesitö-
vizsgálatot tartanak. Magyar nyeívű kíegészitő-képesítő-vlzsgálatot azonban
csak állami tanítóképző-intézetben lehet letenni.

5. A 3 napig tartó írásbeli vizsgálaton kívül minden vizsgázónak a
gyakorlati és szóbeli vizsgálatok ideje alat.t még 2 napot kell a vizsgálat szék-
helyén ttöltenie. A folyamodókat a vizsgálat helyéül kijelölt intézet igaz-
gatója értesíti a vizsgálat idejéről. A vizsgadíj 24.- P, az oklevéldíj 2 P.

6. A teljes képesítő-vízsgálat írásbeli gyakorlati és szóbeli részből áll.
Zárthelyi írásbeli dolgozatot készítenek a jelöltek a) a neveléstudományból,
b) a magyar nyelv és irodalomból, c) a mennyiségtanból,

Aki az első két dolgozat bármelyikéből elégtelen! érdemjegyet kap,
szóbeli vizsgálatot csak az írásbeli vizsgálatnak egy év mulva, jelen esetben
1940. szepternber hónapban történt megismétlése után tehet. Aki a mennyiség-
taní dolgozatból kap elégtelen osztályzatot, az szóbelire bocsátható ugyan, de
ebből a tárgyból behatóan megvizsgálandó. A gyakorlati vizsgálat próbataní-
tásból áll. A 24 órával előbb kapott tanítási tételről félórás tanítási terve-
zetet kell készítenie.

A szóbeli vizsgálaton minden jelölt felel a következő tárgyakból. a
hittan I-V. osztályú anyagából, a neveléstanból (lélektani és gyermek-
tanulmányi vonatkozásokkal), a tanítástanból és a módszertanból, a nevelés-
történelemből vagy iskolaszervezéstanból, 1:'. magyar nyelvtanból és a magyar
irodalomból (stilisztikai, retorikai. poetikai vonatkozásokkal), a magyar nem-
zet történetéből, a magyar alkotmánytanból. Magyarország földrajzából.
továbbá a szigorított vizsgálatra utasítottak a számtanból és mértanból is.
Az intézetek tételsorozatokat nem adnak ki.

7. A budapesti 1. ker. áll. tanítóképző-intézetben használt tankönyvek
jegyzéke a következő: . .

Róm. kat. hittankönyvek: Auberrnann: Kat. biblia, Schütz: :'Katolikus
hittan, Schütz: Erkölcstan, Magdics: Hitelemzéstan.

Ref. hittankönyvek: Hamar: Bibliaismertetés 1. Czeglédi: Bibliaismer-
tetés II. Révész: Egyháztörténet 1., II. Dr. Vas Vince: Ref. keresztyén hit- és
erkölcstan.

Evangélikus hittankönyvek: Batizfalvy-Bereczky: Bibliai ismeretek,
Pándy-Bereczky: Egyháztörténet, dr. Szelényi: Világnézet, Bereczky: Elemi.
népisk. bibliai történetek, Ev. kiskáté.

Kornis: Lélektan és logika. Drozdy-Frank: Neveléstan, tanítástan,
Német-Novy: Magyar' nyelvtan, stí lisztika, retorika, poetika, Prónai-Német-
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könyv, Mesterházy-Madaí: Magyar nemzet történelme, Horn: Alkotmány tan,
Fodor: Magyarország földrajza. Népiskolai Tanterv és Utasítás, Kiss József'
lViennyiségtan I-V.

A budapesti II. ker. áll. tanítóképző-intézetben a Nérneth-Novy: Magyar
nyelvtan stb. és a Prona i-Németh -Novy: Magyar irodalomtörténet 1-11. he-
lyett a Sarudy: Magyar nyelvtan, magyar stilisztika, retorika, poetika és
Sarudy: Magyar irodalomtörténet I-II. kötetét használták.

Budapest, ]939. évi szeptember hó 36-án.
A kiadvány hiteléül:

Gazday
miniszteri kezelő.

A miniszter rendeletéből:
dr. Huszko. János sk.

miniszteri tanácsos.

Tanítógyülések.
Az ősz a tanítóegyesületi életben is mozgalmas időszak. Ilyenkor tart

közgyűlést a legtöbb egyházmegyei és az egyházkerületi Tanítóegyesület.
A tiszai egyházkerületi Tanítóegyesület szeptember 27-én Diósgyőrön

tartotta évi rendes közgyűlését Kemény Péter elnöklésével. Megtisztelte lá-
togatásával a közgyűlést Túróczy Zoltán püspök -és titkára, Marcsek János
esperes, dr. Vető vasgyári lelkész, Bertalan Kálmán országgyűlési képviselő,
Werner Gy. ny. polg. isk. igazgató és Kubassy Ákos gyak. isk. tanító vezeté-
sével a miskolci evangélikus tanítóképző-intézet V. évfolyamú növendékei.
, Az elnök a közgyűlést a Felvidék visszacsatolásaról 1örtént megmléke-
zés gondolatával nyitotta 'meg s üdvözölte a vendégeket. Buna István főjegyző
terjesztett elő részletes jelentést az egyesületi élet minden mozzanatáról,

'lV1elegen köszöntötte az első izben közöttük megjelent felvidéki tanítótestvé-
reket. Kegyelettel emlékezett meg az elhunyt egyházi vezetőférfiakról és
tanítótestvérekről s szeretettel üdvözölte az újonnan választottakat A köz-
gyűlés meghallgatta Sexty Kálmán brassóvármegyei: krizbai evangélikus lel-
kész előadását a "Vallásos estély ek rendezésé'-rőL Egy háromfelvonásos val-
'lásos színművét is ismertette, amelynek előadását a nyíregyházi ifjúság a
télre tervbe is vette. A közgyűlés Kemény Péter elnök buzdító szavaival, és
az Erős várunk eléneklésével ért véget.

A dunántúli egyházkerületi 'I'anítóegyesület október 4-én Kőszegen tar-
totta közgyűlését Gr.ieszhaber E. Henrik elnöklésével. Megjelent azon dr.
Liber Béla szombathelyi tankerületi kir. főigazgató, D. Kapi Béla püspök tit-
kárával, Zorigor Béla esperes, P. Szentmártoni Géza kir. t:mfelügyelő, dr.
Gyöngyös városi főjegyző; a kőszegi gimnázium és kat. tanítónőképző, to-
vábbá állami tanítóképző-intézet igazgató, az intézet V, éves növendékei, az
országos evangélikus tanítóegyesületi elnök, továbbá az egyesület tagjai szép
számban. Grteszhabcr E. H. elnök lendületes, mély hazaszeretettől :áthatott
elnöki megnyitot mondott, főgondolatként érintve a Felvidék és a rutén-föld
házatérését. Ugyancsak a szokott szónoki készséggel köszöntötte a vendége-

·ket. Közöttük melegen válaszolt az üdvözlésre dr. Liber Béla, D. Kapi Béla
s Gyöngyö városi főjegyző-tanácsnok. Kapi Béla ismét szívből fakadó gyö-
nyörű szavakban tett hitet a tanítóhivatás megbecsüléséről s hangsúlyozta az
evangélikus tanítói, egyéniség kiépítésének jelentőségét. Lapunk korlátozott
terjedelme miatt nem emlékezhetünk meg bővebben mindezekről a mély ta-
nulságokat rejtő megnyüatkozásokról. Somogyi Béla köszöntötte az elnöklő
Grieszhaber E. Henriket abból az alkalomból, hogy 5 éve áll az egyesület élén

-s előléptetést nyert a VII. fiz. osztályba.
Értékes előadást tartott a közgyűléscn: Kertai János az egyházi ének-

ről és Szász András .A tanító :1 szebb magyar jövendő szolgálatában" címmel.
Előbbi jó gyakorlati "pedagógus és zenei szakértőre valló hasznos tanácsokat
adott az énektanítás munkájára vonatkozólag, utóbbi kimerítő, lelkes és sok-
oldalú szemléletet nyújtott a mai magyar evangélikus tanító hivatásáról.

A Bányakerü!eti Evangélikus Tanítóegyesület f. évi' október hó 12-én
tartotta évi rendes közgyűlését Tótkomlóson, Dei: Ferenc elnöklése mellett.

A közgyűlés istentisztelettel kezdődött, melyet Jeszenszky János tót-
"kornlósi ev. lelkész végzett. Utána a templom mellett felállított HŐEökEmlék-
szobrához és Országzászlóhoz vonult 2. közel- s távolból egybesereglett taní-
tóság, hozy áldozzon a hazáért hősi halált halt hősök emlékének. Itt vitéz
Szügyi Károly igazgató mondott lendületes emlékbeszédet. Majd Jankó János,



a nagynevű rajzolóművész szülőházához vonult a tanítósereg, ahol néma tisz-
telgés mellett koszorúzta meg Dex Ferenc elnök az emléktáblát.

Bemutato tanítást tartott: Szokolay Sándor tótkomlósi tanító a követ-
kező CÍmen: "Első magyar számolási óra az I.' osztályban szlovák anyanyelvű
tanulókkal".

Ezután került lebonyolításra a bő és jól összeállított tárgysorozat. mely-
nek első és legkiemelkedőbb pontja a hatalmas és magas színvonalú elnöki
megnyitó volt, melyhez Darida Károly és vitéz Magyar János szólták hozzá.
Az üdvözlések és válaszok elhangzása után került sor Varga János titkári je-
lentésének felolvasására, mely méltó kiegészítője volt -az elnöki megnyitónak.
Lehtzky Igor békéscsabai tanító tartotta meg ezután nagy érdeklődéssei várt
előadását: "A kisebbsógí népiskolák ügye a bányai egyházkerületben" CÍmen.
A kérdés időszerűségére jellemző a sok hozzászólás, melyet az előadás kivál-
tott. Ezután vitéz Magya1' János szegedi ig.-tanító tartotta meg nagyvonalú,
valódi evangéliumi szellemtől áthatott előadását: "Az evang. tanító önneve-
lése, önfegyelmezése és fegyelmezése" CÍmen. Elfogadta a közgyűlés az elnök':
ség által megszerkesztett új alapszabálytervezetet, majd letárgyalta a beter-
jesztett indítványokat.

Mély megilletődéssel hallgatta a közgyűlés az elnök bejelentését, arról,
hogy hűséges munkatársunk, egyesületünk sok éven át volt pénztárosa Ja-
nowsky György, nemes lelkét visszaadta teremtő Urának. Temetése a köz-
gyűlés napján ment végbe.

Megválasztotta ezután a közgyűlés a. lemondott titkár helyébe dr. Po-
zsonyi Károly rákoskeresztúri tanítót, elhunyt pénztárosa helyébe Melis Mi-
hály szarvasi tanítót, a számvizsgálóbizottság tagjáva: Dankó János szarvast
tanítot.

Elhatározta még a közgyűlés, hogy jovoevi közgyűlését Budapesten
tartja meg. Miután elnök, a vendéglátó egyház vezetőségének és a gyűlés
valamennyi szereplőjének és résztvevőjének az egyesület meleg köszönetét
tolmácsolta, a Szózat eléneklésével ért véget a bányai egyházkerületi tanító-
ságának ez a valóban fölemelő seregszemléje Mindannyian egy jól eltöltött
nap szép emlékeivel, felfrissült lélekkel és megújult munkakedvvel tértünk
vissza a szürke hétköznapok munkájához. .

Október hó 7-én a pestmegyei felső egyházmegye Aszódon tartotta köz-
gyűlését Siklósi Kálmán elnöklésével. A jegyzői jelentés után Varga Géza
előadása és Siklósiné értekezése volt a közgyűlés tárgya. Szép sikerrel folyt
le az egyesület évi rendes közgyűlése,

A vasi közép egyházmegyei egyesület Somogyi Béla elnöklés éveI Öri-
magyarósdon tartotta közgyűlését, ahol 50 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen
összejövetel. Megjelent azon P. Szentmártoni Géza kir. tanfelügyelő, Zorigor
Béla esperes, dr. Kevey István körmendi í'őszolgabíró, Barlay F. főjegyző s
az egyesület minden tagja. Dávid Gyula helybeli vezető-tanító gyakorlati taní-
tással szerepelt, továbbá irredenta jelenettel, Borsody László osztálytanító
többszólamú kárionokkal. A közgyűlés szép sikerrelfolyt le. László B. szarvas-
kendí tanító felolvasással szerepelt.

A pestvármegyei alsó ehm egyesület október 19-·én tartotta közgyűlését:
Mendelényi János igazgató elnöklésévei, hasonlóan gazdag tárgysorozattal és
sok áldással.

Meghívó. Az Országos Evangélikus Tonitoegpesulet f. évi rendes közgyű-
lését 1939. nov. 9-én, d. e. 10 órakor tartja Budapesten, a Tanítók Ferenc József
Háza (VIlI., Szentkirályi-u. 47. sz.) dísztermében. Eközgyűlésre az egyesület
tagjait s az evangélikus népoktatásügy .ir ánt érdeklödöket tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat : 1. A közgyűlés megnyitása. 2. A kegyelet adójának lerovása.
3. Titkári jelentés: előadó vitéz Szügyi Károly, Rákoskeresztur. 4. »Egyházunk
veteményes kertje és a magyar evangélikus tanítóság a babiloni fogságban.«
Előadó : Boross Béla, Alsószeli. 5. Természettani kísérletek egyszerű eszkö-
zökkel az elemi népiskolában. Előadó: Gubacs Gábor székesfővárosi polgári
iskolai tanár, gyakorlóiskolai tanító. 6. Az üdülőház intézőbizottságának je-
lentése. Előadja: Siklósi Kálmán elnök. 7. Az »Eoangélihus Népishola« lap-
bizottságának jelentése. Előadó: Siki Béla, Budapest. 8. Pénztári jelentés.
Eiőadó: Várkonyi Endre, Budapest. 9. Számvevői jelentés. Előadó: Dex Ferenc,
Budapest. 10. A választmányi ülés előterjesztései s esetleges indítványok.
Előadó: az egyesület titkára. 11. Lapbizottsági elnök, üdülőházi bizottsági (2)
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tag tisztségének betöltése. 12. A közgyűlés bezárása. A közgyűlés előtt, reggel
8 órakor a Tanítók Háza kisterrnében választmányi ülést tartunk.

Felkérem egyesületünk tagjait, hogy a közgyülésen mennél nagyobb szám-
ben vegyenek részt. Kérem, hogy az indítványokat s közgyülési jegyzőkönyvi

javaslataikat legkésőbb november 2-áig terjesszék be az illetékesek az elnökhöz.
Körmend, 1939. október 20-án. Somogyi Béla s. k. elnök

Az Eötvös Alap ismertetést adott ki Önsegélyző és Családjóléti Osztá-
'lyáról. Tájékoztatja a közönséget az Alap jóléti osztályának tagozódásáról, a
különféle biztosításokról s az Önsegélyző és Családjóléti Osztályba való be-

.lépésről. Ismerteti röviden az Eötvös Alapot is és közli a tudnivalókat a tag-

.gyűjtésről. A kis füzet hasznos szelgálatot tesz az ügynek.

HIR E K
Gvászhírek. A halál gazdag aratásáról

-kell szomorú hírt adnunk. Az evangélikus
tanítói kar több régi. kíváló értékét ra-
gadta magával az enyészet. A ny. taní-
tói kar nesztora: Bándy János életének
90. évében adta vissza lelkét Teremtő-
jének. Szepternber 27-én temettek nagy
részvét mellett Gvörúiialuban. Régi küzdö
tagja hunyt el vele a tanítói közösség-
nek. - Szebó Lászlo 80. évében s boldog
'hézesélete 55. évében hunyt el Nagy-
simonyiban. Sok tanítófiút 'nevelt egy-
házunknek. akik mind az elköltözött
buzgó. derék példaképét követikműkö-
désükben. Szepternber 30-án temettek
Nagysimonyiban A szarvasi helyi tanító-
egyesület is gyászjelentést küldött tudós
Janowsky György elhunytáról, aki műkö-
dése 39. évében költözött el néhány heti
súlyos szenvedés után. Emléküket hálás
:kegyelettel őrizzük meg.

Kitüntetett tanítók. A tiszai egyház-
kerület püspöke Huray Gyula és Demény-
Ialvi Kálmán nyíregyházi evangélikus
tanítókat igazgatoi címmel tüntetteki. A
kitüntetettek az iskolaszék és tantestület
együttes ülesén vették át a kitüntetö okira-
tot. Az ünnepélyes ülést Adorján Ferenc
iskolaszéki világi elnök nyitotta meg.
Beszédében rámutatott a nevelő munka
loníosségára, nemzetnevelő értékére és
az ünnepeltek jól végzett munkájára.
Turmezei Sándor esperes a két kiváló
tanító iskolai és tantermen kívüli mun-
késségát rnéltatva nyújtotta át a kitünte-
tést. Majd dr. Gallay Rezső tanügyi
tanácsos. kir, tanlelügyelő. Kézdy István
nyug. igazgató. Mikler Sándorné. dr.
Vietórisz József c. kir. löigezgató. Rőzse
István igazgató-lelkész. tanügyi esperes és
Kemény Péter igazgató üdvözölték a ki-
tüntetetteke!. Az üdvözlésért Huray Gyula
mondott meleg, közvetlen szavakban kö-
szönetet. Az ünneplésen megjelentTuróczy
Zoltán 'püspök. Joöb Olivér püspöki titkár.
dr. Erőss Arisztid tanugyi fogalmazó.

Margócsy Emilné, Tráitler Anna nőiparisk.
igazgató. Maurer Kató leányegyleti elnök.
Solyrnár János lelkész. Kapcsó János
hitoktató lelkész. Dövényi Zoltán igazgató.
körz. ískolalelügvelő, Ambrózy Gyula áll.
isk. igazgató, Az ünneplést Rőzse István
tanügyi esperes imája fejezte be.

Egyházzenei hangverseny. Fodor
Kálmán győri orgonista okt. 8-án nagy
Bach-orgonaestet rendezett Győrött.

A Fébé Ev. Diakonissza Egyesület
egy diakonissza testvér vezetésével szoci-
ális irodát tart fenn a Deáktéri egyházi
épület Kamrnermayer K. utcai oldalán.
(la. sz.) Célja többek között, hogy evangé-
likus családoknál evangélikus háztartási
alkalmazottakat helyezzen el s az ott-
honuktól távol levő leányokat vasárnap
délutánonként az Ige körül összegyűjtse.
Kérjük úgy a helyet kereső leányokat. mint
a leányt kereső háziasszonyokat. hogy az
irodahoz forduljanak. Telefon: 18-10-51.

A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám-
intézet évi rendes közgyűlését okt. 21-
22-~n Özdon tartotta. .

Uj zenei lap. Kapi-Klárik Jenő Uj
magyar evangéliumi zene címen kis
füzetei indított meg. melynek első száma
Karácsonyi Ének, vegyekarra .

Magyarország aranybányáiról érde-
kes cikket írt Koch Sándor a Buvár
októberi füzetébe. Nviresi Tichy Kálmán
a gömöri portak közt tett lelfedezöútiéról
számol be. Gyulai Elemér a szinzongora,
Remete Dezső a színes fényképezés
technikai csodáit magyarázza. Nemes
Suhay Imre Ausztrália problémáival
foglalkozik. Rotarides Mihaly földtani
sétára viszi az olvasót. Gaál István lepke-
gyűjtésre ad útmutatást. A tudomány
műhelyéböl című rovat változatos közle-
ményeinek élén Raoul Ferencné a ma-
gyar barnaszén keletkezéséről írt cikkét
olvashatjuk. A Buvár dr. Cavalier József
szerkesztésében és a Franklin-Térsulet
kiadásában jelenik meg.



,KANTORI ROVAT
Rovatvezető : dr. Gárdonyi Zoltán soproni ev. tanítóképző-intézeti tanár.

Két, magyar eredetűnek vélt koráldallamról.
Ida: dr. Gárdonyi Zoltán.

Magyar himnológiánk tudományos alapjai nemrég még meg-
lehető sen hézagosak voltak. Több olyan dallamról tudunk, arnelyi-
'ket a közelmultban még régi magyar éneknek tartottak, újabban
azonban kiderült, hogya régiség nem igazolható. Igy volt ez a
kuruckorbelinek vélt dallamok némelyikénél, vagy a »Térj ma-
gadhoz, drága Sion«-nál. Az alábbiakban két olyan dallamról írok,
amelyeket egyesek szintén régi magyar eredetűnek véltek, azon-
ban ezúttal a magyar' eredet feltételezése bizonyul igazolhatat-
lannak. .

1. »Jövel Szeritlélek Isten« (e-g-g-a-h-C:h, stb.) Dallamának
eredetije »Ades pater supreme ... « kezdetű szöveggel először Lip-
csében, az 1533. évben jelent meg a »Melodiae Prudentianae« c.
kiadványban (Zahn 1. köt. 155. sz.). Legrégibb magyar kótáját az
1778. évi debreceni református énekeskönyvből ismerem. Ebben
251. sz. alatt Szegedi Kis István szövege a Prudentius-féle dal-
lammal egyűtt megtalálható. Az »Uj Zengedező Mennyei Kar-s-ban
csak aszöveget találjuk (az 1784. évi soproni kiadásban 215. sz.),
-dallamra való utalás nélk.ül, tehát nyilván ismeretes volt az eredeti
dallama, azaz »magános nótác-ja (az »Uj Zengedező« szóhasz-
nálata szerint). Nagy Lajos korálkönyve (1877.) 27. sz. alatt közli
»a XVI. századból«; nála az 1778. évi közlés hez képest csak a
dallamsorok hosszú kezdőhangjainak a megrövidítésében Van el-
térés, ebben viszont közeledett az eredeti, 1533. évi ritmushoz.
A Dunántúli Énekeskönyvhöz készűlt .»Dallamos Könyvecske« 5.
c. szám alatt »Magyar dallam a XVI. századból« jelzéssel, erősza-
kosan magyarosított ütem- és ritmusbeosztásban közli. A Kapi-
féle korálkönyv 14. sz. alatt ugyanazt a dallamot közli, mint Nagy
Lajos. Dallami tekintetben·a magyar források legalább is az 1778.
-évtől kezdve egyező alakot közölnek, ez a dallam-alak az 1533.
évitől az első dallamsornak 5, a harmadiknak 2 és az utolsónak
1 hangja tekintetében különbözik. - Az a feltevésem, hogy Pru-
-dentius himnuszát már a XVI. században hozhatta magával vala-
.melyik Németországban járt. magyar reformátor. __

2. »Ne csüggedj el, kícsiny sereg« (e-cisz-e-a-gfsz-a-h-cisz, stb.).
E dallam eredetije az 1770. évben Bernben jelent meg a »Lavater's
.Schweizer lieder« c. kiadványban »Auf, freies Volk, versammle
dich ... « kezdetű szöveggel.' Szerzője Schmidlin Johannes. Vallá-
~os szöveggel először Stuttgartban, az 1844. évben jelent meg,
de sem ekkor, sem később nem a »Verzage nicht ... «, hanem .p. o.
»Ihr Kinder Gottes, suehet Freud .. « és más szövegekkel (Zahn
II. köt. 2535. sz.). Nérnet földön ugyanis a »Verzage nicht ... «
szöveget más dallamokra (pl. »Kommt her zu mir, spricht Gottes
Sohn ... «) szokás énekelni (v. ö. a Skultéty- és a Chován-féle
Icorálkönyvek énekszöveg-mutatóinak az utalásával) . Ugy látszik,
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hogy mindössze a »Ne csüggedj el ... « szövegnek a Kapi Kkv.
136. sz. a. dallammal való társítás a tekinthető m~gyar különleges-
ségnek, azonban maga a dallam svájci eredetű.

Akinek van érzéke a magyar dallamok iránt, az nem js ilyen
énekek között véli felfedezni régi magyar koráljainkat. Igaz ugyan,
hogy a magyar dallam-anyag régen sem' állott teljesen elszigetelve
anémet és szláv melódiák mellett: azonban, hogy mégis volt két-
ségtelen régi magrar eredetű, értékes korálkincs : arról már az a
néhány szemelvény is meggyőzhet minket, amelyet a »Keresztyén
Igazság« c. folyóiratban Schulek Imre közölt.

*
Hangiegyismertetések.

1. Lapunk olvasóit meglepetésként érhette, hogy a :f. év utolsó két hó-
napjára esedékes hangjegymellékletünket már az októberi számunkkal szét-
küldöttük. A melléklet ismertetésére csak most térünk rá. Az első három
oldalon ismét Kárpáti Sándor' hagyatékából közöltünk egy négyszólamú férfi-
kart. Szövege aDt. Ekv. 122. sz., 1., 6. és 7. verse. Kárpátinak ez a m űve
aránylag hosszú lélegzetű, de közepesnél nem lWhezebb, tehát az ádventi időre
a legtöbb férfikar megtanulhatja. A melléklet utolsó oldalán Kertai -Iános
munkatársunknak karácsonyi gyermekdala található, harmónium-kísérettel. CA
2. vers 3. sorában javítsuk ki a két ékezethibát).

II. Vegyeskart vezető k artár sunk Iigyelmét felhívjuk Kapi-Králik Jenő
legújabb szerzeményére. Címe: »Karácsonyi Enek«, kiadta a Luther-Társaság.
A 4 oldalnyi partitura ára P. 1.80.

Ill. Énekkar-aink számára Iapunk eddig megjelent hangjegymelléldetei az ád-
venti időre a következő anyagot nyújtják:

1. »Jöjj, népek Megváltója« (korál, Gárdonyi Z.), 3 szól. egynemű kar.
1935. XI.

2. »Könyörülj, Uristen, rajtunk« (Kapi Gy.), 4 szól. vegyeskar. 1935. XII.
'3. »Szent az Atya Uristen« (Praetorius M.), 4. szól. vegyeskar. 1936. X-XII.
4. »Adventi ének« (Kapi-Králik J.), 4 szól. vegyeskar. 1937. XI.
5. »Adventi ének« (Kárpáti S.), 4 szól. férfikar. 1939. XI-XII. G.

*
Folyóiratszemle.

·A "Zeneközlöny" szept.-i számában Hódossy B. Egressy Béniről íro -
Egy másik cikk az orgonán való rögtönzésekről szól. Az író általában a rög-
tönzések ellen foglal állást, mivel szerinte ezek rendszerint nem szoktak a
templomi orgonazene követelményeinek eleget tenni. Nincs meg bennük sem
a tartalmi, sem a formai elmélyedés, sem pedig az a művészi színvonal, amit
a templomi zene megkövetel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyálta-
lán ne rögtönözzünk, azonban csak szigorú önbirálattal és akkor is módjá-
val éljünk vele. .

A "Katolikus Kántor' 8. számában Sugár Jenő azt vizsgálja, hogy miért
nincs a templomban éneklő értelmiségünk? Ennek szerinte az a forrása, hogy
az iskolákban a tömegéneknek semmi szerep sem jut. mert csak a kiválasz-
tott karénekesek . énekelnek. Kívánatos volna, hogy ünnepélyen, körrneneten
'stb. a rezesbanda helyett az egyszólamú tömegének lépjen előtérbe; a kar-o
ének is csak különleges alkalmakra maradjon. (Sch. r.)

A "Katolikus Kántor" 9. számában Enge János a népéneklés egysége-
sitésének legújabb nehézségeiről ír: a "Szent Vagy Uram" C. gyűjteménnyel
szemben szárnos pap és kántor egy másik énektár szerkesztésén dolgozik. -
Kerényi János a kórus és orgona környékének külső rendjét és tisztaságát
teszi szóvá. Könyvek, kóták bekötve, elzárva maradjanak a kóruson; a kán-
tor ne tűrjön maga mellett az orgonapadon senkit sem, stb. De a kántori
működés belső rendjére is figyelmeztet: a gondos előkészületre. (G.)

Nyomatott Garab József könyvnyomdájában, Cegléden.


