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Emlékezés
Amitől már hónapok óta féltünk, amiért szívünk egyre jobban aggo-

dott : június 16-án íme szomorú valóság lett. Aggódó lelkünk imád-
ságos könyörgése, tanítótestvéri részvétünk segítségre is oly örömmel
kész együttérzése sem tudta megállitani a vég közeledését : Kiszely
János félévi szenvedés után csendesen elhunyt. Országos Tanító-
egyesületünk másfél éven át hű sáfára, lapu nk fáradhatatlan kiadója,
üdülőházunk intézőbizottsági tagja, egyesüle!ünk életében több em-
ber munkáiát végezte. Nem a díszét- kereste munkavállalásának,
hanem mindig az alkotás örömét, a haladás, a fejlődés iránymuta-
tását tekintette céljának. Amint tanítói hivatását Istentől nyert elhiva-
tásnak. nem hivatal nak tartotta, úgy lelke egész odaadásával, szíve
minden melegévei szolgálta minden közéletí munkavállalásál. Nemes
életfelfogással telte munkamezővé iskoláján kívül a tanítóegyesületi
élet' szolgálatát, egyházközségének széleskörű tevékenységre alkal-
mat kínáló vetésterületeit. a város társadalmi életének körét, ahol
szárnos egyesület tevékeny, irányító munkása volt, közte egy évtized-
nél tovább, karnagya a Ceglédí Ipartestületi Dalkarnak s .még il
háború előtt a megszűnt Városi Dalardának. Mindenütt sikerek,
áldástermő gyümölcsök kísérték fáradhatatlan tevékenységét.

Sokat vesztettünk benne 1 Családja mintaképül szolgáló fejét,
két tanítónő 'lánya az értük minden áldozatra kész felejthetetlen
apát, iskolája a magát állandóan képező, kiváló, jó tanítót, az egy-
ház nagy zenei képzettségű kéntorat s kiváló gyakorlati érzékkel
megáldott gazdasági, anyagi irányilóját, a modern, új iskolapalola
s annak modern iskolája megteremtőjét. az egyesületi élet nagynevű
elődöktől nyert példán lelkesedő tanítóideált s országos egyesületünk
vezetője felejthetetlen munkatérsat 'és nemesszívű barátot.

A mult év végén influenzában megbetegedett tanítótestvérünket
annak szövödrnényeként vesebántalmak gyötörték. A felgyógyulás
reményében türelemmel viselt héthónapi szenvedés után szíve fel-
mondta a szelgálatot. Ime' a szív emberét: Kiszely. Jánost végül
szíve ölte meg 1

A végtisztességet június 18-án adtuk meg elhunyt testvérünk-
nek 1 Gyászlobogó lengelt iskolán, templomon, ahová - délelőtt tizen-
egy órakor, miután részvétünket nvilvánitottuk a gyászbaborult
családnak s még utoljára meglekinthettük a drága halott örök álmá-
ban is nyugodt, szelíd vonásait - elkisértük s ahol feravatalozlák
a virágokkal borított koporsót. A koszorúk tömegében egyesülelünk
vörösbabér koszorúja, ci család piros és fehér rózsa, az egyház-
község fehér szekfű koszorúia közt az országos egyesületi elnök
fehér kószorúia stb. hirdették a megbecsülő kegyeletet : "Országos pénz-
tárosának, fáradhatatlan kiadójának : az Orszégos Evangélikus Tanító-
egyesület, az Evangélikus Népiskola ": .Feleithetetlen munkatársának
Somogyi Béla", "Felejthetetlen Jánosunknak" stb. Feliratú szalagokkal.

Fél négyre teljesen meglelt a templom. A pesti kőzépegyház-
megyei Tanítóegyesület elnöke: Bartal Béla vezetésével több egye-
sületi tag állott a koporsó mellett a gyászszertartás közben. Kornor
ünnepélyességgel hangzik fel Asa halálának gyászzenéje az orgonán



s utána "Krisztus te vagy életem ,. a hívek ajkán, ..miközben Wolf
Lajos esneres jelenik meg. a szószéken. A II. korinthusi levél 5. 10.
alapján hirdeti a vígasztalas ígéit: "Mert minékünk mindnyájunknak
meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutal-
maztassék a szerinl, amiket e' testben cselekedett, vagy jót, vagy
gonoszt". Amikor a nagy király. a halál ellátogat valahová, gyászt,
sebeket hoz, de ugyanakkor tanítást is ad. Emlékezteti az embert
arra, milyen nagy kincseket ad neki. Nem hagyja üzenet nélkül:
megüzeni a hálát. Megüzeni itt is milyen gazdaggá tette és áldotté
Kiszély János ~Ietét. Amikor a haldokló búcsúzásakor végigjárta Ita,
tekintetet munkamezején, felismerte életének értékeit hitvesének, gyer-
mekeinek szemében, látta iskolásgyermekeit s érezte, hálát kell adnia,
hogy milyen nagy hivatásra rendelte őt az Úr. Végigjárta tekintete
gyülekezeti nagy munkamezejét, társai által reáruhézott nagy tiszt-
ségcit. Érezhette ekkor, hogy gazdaggá tette mindazokat. akik el-
fogadták kezéből a munka parancsát. Megüzeni a halál: "Nekünk
is meg kell állni Isten ítélőszéke előtt ... " Ezért áldott a halál követe.
A halál után jön az élet kövele : Jézus és megáll á gyászolók vígasz-
talésáia. Jézus hív az örökkévalóság felé. "Adjon neki kegyelmet
és irgalmat ez az Ur Jézus" - végzi be vígasztalásét megcsukló
hangon az esperes, majd imádkozik s erre felhangzik az Iparos
Dalkör bús, megható zsolozsmája. Utána Bartal Béla az egyház-
megyei Tanítóegyesület nevében búcsúzik, ki társaival amendei
egyházközség lelkészavató ünnepén értesült a halálhírről. mire el-
némult az öröm. Előtte való nap a tanítóegyesületi közgyűlésen a
tanítóság egy szívvel-lélekkel hozta azt a határozatot, hogya, nagy-
betegnek szivből kívánja a mielőbbi felgyógyulást. A határozatot
már nem hozhatták tudomására, mert másnap megérkezett az özve-
gyen maradt hitves távirata: "Jánosunk meghalt". Kinyilatkoztatja,
hogya megboldogult nekik is az ő "Jánosuk" volt s fogadást tesz,
hogyatanítótársak a családnak mindig hű tanácsadói, támaszai
lesznek, nem hagyják tanácstalanségben. A gyülekezeti énekkar
megkapo gyászdala után elindul a menet az újvárosi Iernetőbe : s
közben az iskolásgyermekek bánatos temetési éneke kíséri tanítójuk
halotti menetét. A temetőben az Ipartestületi Dalkar újabb szívre-
ható gyászdala után Bánszky György alberti-irsai lelkész imádkozik,
majd Wolf Lajos esperes megáldja a halottat. Ezután Somogyi Béla
búcsúztatja Kiszely Jánost. Majd Bánszky György az egyházmegye
lelkészi kara s felügyelői nevében beszél nagy hatással az· elhunyt-
nak az egyházmegye iskolalátogatói tisztében s bizottségaiban vég-
zett hűséges, áldott munkájáról. Végül dr. Szoboszlay István városi
jegyző, 'az Iparos Dalkör elnöke búcsúzik, szólva arról, hogy Kiszely
János e téren is százszázelékos munká! végzett. Amikor öt évvel
ezelőtt e tisztéfől megváll. válságos idők következtek a Delkarra. de
mégis felvirult az egyesület élete, mert eltávozott karnagyuk igazi
dalosszellemet nevelt beléjük,

A gyermekek könnyeik közt elzengett énekének hangjai alatt
hullanak a hantok Kiszely János koporsójára. Ott <pihen már az
ujvárosi temető akáclombjai alatt csendesen, békében.

Közöttünk már csak' áldott emléke él és .buzdít, lelkesít egész



244
szívvel és lélekkel betöltendő hívatéstellesitésre, eszményi köteles-
ségvállalásra és nemes elhatározásokra. Szelleme int, élete világít,
példája tanít. Hadd álljon itt e megemlékezés teljességéért az orszá-
gos egyesületi elnök búcsúbeszéde :

Gyászoló Közönség l
. Az enyészet kapujában megállítom egy röpke pillanatra Kiszely

János földi porsátorát. Ne kezdje meg addig e virágerdővel borított
koporsóban síri álmát, míg feje alá nem helyezek egy pihentető
puha párnát! Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület utolsó üd-
vözletét szántam csendes álmot nyujtó vánkosui felejthetetlen taní-
tótestvérünk megfáradt feje alá. Nem hullanak már erre a párnára
a szenvedő beteg verejtékcseppjei, mégis harmatos az, mert köny-
nyektől ázik: közel 800 evangélikus tanító testvéri búcsújának s az
én baráti lelkem fájó zokogásának forró könnyeilől.

Milyen végtelen nagy szerétet. mérhetetlen nagy jóság lakozott
abban a sok gyötrelmet kiállt, nemes szívben, amelyet Kíszely János
ravatala rejt magában! Az imádott család, a tanítványok rajongásig
szeretett serege, az egyház hűséggel gondozott tágas munkamezeie,
a társadalom szolgáletának körén kivü] mily sokoldaluan hatott és
alkotott Kiszely János munkás élete országos egyesülelünk életében
is! Mennyí szeretet jutott a mi számunkra is! A búcsú pillanatai
rövidek, azért csak érinteni tudoin, Jellemezni nem: e nemes lélek
egyesülélünk életében előttünk tündöklő példáját.

Tanítói közéleli működésébe belevitte sokoldalu lelke minden
tudását. munkában eltelt élete tapasztalatainak minden gazdegságát,
de ugyanakkor odaadta szivének minden nemes érzését és ezzel
például állította elénk közbecsülésben álló egyéniséget, tiszta jel-
lemét!

Kiszelv János nem szorul ércből, márványból, köböl emelt
ernlékre, mert maga állított emléket magának a szivekben. Olt él ez
a drága emlék egyesületünk történetének lapjain, ahol tizenöt esz-
tendő beszél arról az irányitásról. arról a fejlődésről, ami az ő pénz-
tárosi működése nyomán hatott és ért el mindig emelkedő vonalaI.
Alkotó lelkű, haladó szellemű férfiu volt, aki mindig épített, mindig
dolgozott és tökéletesített. Utolsó munkája jóléti intézményünk: tév- .
fülöpi üdülőházunk nagyarányu átalakítása volt. Mennyi féltő gond-
dal és támogató segítségadással siettette ennek a munkának befeje-
zését. Mintha csak érezte volna a vég közeledését. Oh, de rettene-
tes nekem erről emlékezni, akivel együtt tervezgetett s akivel elő-
ször közölte ez utolsó építő munkájat. De fájdalmas az a tudat,
hogy amikor az ő koporsóját lebocsát juk a sír ölébe, talán akkor
költözik be az első üdülő vendég átalakított házunk egyik uj, győ-
nyörü lakószobájába, ahova a tervező, az áldozatkész, fáradhatat-
lan intézőbizottsági tag, Kiszely János már nem juthatott el nyári
pihenésre l '.

Milyen nagy kedvvel vállalta lapunk nagy munkát adó kiadói
tiszte mellett az új, -negyedik munka ágazatát is egyesülelünk in-
tézményeinek anyagi irányításában, amit pedig már nem is kíván-
tunk reáruházni ! Hogy lelkesítelt és áldozott személyesen és isko-
lája útján is példát mutató összeget erre a célra: Gyózvházunk ja-
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vára I Hogy tudott biztelni. bátorítani engem: fiatalabb tanítótestvé-
rét ebben az irányban, aki már-már csüggedni kezdtem a közönyös-
ség miatt I . .

Kiszely János munkáiát Országos Evangélikus Tanítóegyesü-
letünkben folytatni lehet.' de pótolni nem r

A pálya végetért! Sokat nyerhettünk volna még tőle, de annál
löbbet várni, mint amennyit nyertünk, szerénytelenség lett volna I

Példát adott nekünk, hogyan kell pályán kat apostoli lélekkel
eltölteni. Megmutatta. hogyan kell egész emberként sohasem csüg-
gedni, mindig hittel, bizalommal dolgozni, minden ellentétet elsimí-
tani, mindig a kiegyenlítő megoldást, a békességet keresni I Kiszely
János élete gazdag tanítás,- pályája irányt mutató Iényoszlop. emléke
közöltünk - sokáig fájó, de - mindig drága és soha el nem hal-
ványuló emlék. _

A mi búcsúüdvözletünknek ezzel az igérettel feligazitott könny-
harmatos párnáján legyen a te nyugovásod Kiszely János: pihentető
csendes álorr}; az igazak, a megváltottak nyugodt; békés síri álma.
lsten veled I Isten veled I lsten veled I

Nemzetnevelési feladataink.*)
A soproni szabadegyetemen előadta Rozsondaí Károly tanítóképző-int, igazgató.

(Folytatás és vége.)

Erőteljesen le kell szögeznünk, hogya nevelés nemcsak iskolai
kérdés. Vegyük szemügyre az .iskolában folyó nevelési rnunkát és
ezzel kapcsolatban a műveltség fogaI mát.

Az iskola a nemzet életének egyik legfontosabb alkotóműhelye.
Eszménye a keresztyén nemzeti társadalom kialakítása, persze első-
sorban lelki értelemben.

Milyen legyen ma az iskola?
Régebben szinte mesterségesen, szándékosan törekedtünk arra,

hogy az iskola valami egészen más legyen, mint az élet. EI akartuk
zárni. - erre volt is ok -, az iskolát az élet fertöző hatásától.
Azonban az iskolában nem szabad hazugságnak lennie, mert maga
is társadalom, annak szerves- eleme, Korniss szerint : "miníatür tár-
sadalom." Az iskola nem tehetö öncéllá, de célja lehet. hogy emelje
a társadalmat, legyen a valóság, az igazság, az élet helye, maga is
nemzeti közösség. I

Az iskoláink hibáit többen emlegették. Háború előtt Imre Sándor,
újabban Makkai Sándor különösképpen is rendszeresen. Ezt a mér-
leget állítsuk fel főbb vonásaiban.

Az iskola szemére vetik a következő hibákat.
Nevelesünknek nem eléggé egységes a szelleme. Ezt következ-

letik abból a tényből is, hogy iskoléink jelleg szerint igen sokfélék.
Igy pl. 1935-36-ban népiskoláink a következőképpen oszoltak meg:

*) Kivonatos közlés : egyben Makkai Sándor: Magyar nevelés. magyar mű-
veltség c. műve gondolatainak ismertetése is.
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állami iskola 1272, községi 830, róm. kat. 2839, gör. kat. 131, ref.
1078, ágoh. ev. 394, gör. kel. 25, izr 146, társulati ll, magán tl5,
érdekeltségi 18, egyéb 15, összesen 6874. Elemi iskoláinket 12 fenn-
tartó irányítja. Felvetődhetik a kérdes: mennyire képesek és meny-
nyire szándékoznak ezek egységesen dolgozni? Különösen a fele-
kezetektől, mint a 'legtöbb iskola fenntartóitói és erkölcsi testületekföl.
kell elvárnunk, hogy féltve ápolják a nemzet mindenekfelelt fontos
szellemi egységét.

Másik panasz, hogy keves az iskolánk, sa meg levők jóresze
oszlatlan es sok a zsúfolt iskola. Erre is felel a statisztika: nép-
iskoláinknak kb. a fele osztatlan. Ezekben 6 osztályt tanít 1 tanító
1 tanteremben, s így a gyermekekkel való- közvetlen foglalkozás még
osztályösszevonással is legfeljebb heti 10 óra. Messze vagyunk a
nyolcosztályos népiskolától ! Sok iskolánk van nagyon zsúfoll, de
ez a középiskolákra is áll. Nagyon kétséges a nevelés eredménye
60-70-es létszámú osztályokban, hiszen a tanító alig tud szóba-
álIani egyesekkel. Kevés az iskolánk különösen az Alföldön. Hogy
nagy mulasztások voltak ebben a tekintetben, azt grórKlebelsberg
Kunó nagyarányú iskolaépítési programmja is bizonyítja: az Orsz.
Népisk. Epitési Alap létesítésével megindult iskolaépítési munkálat
5784 tantermet és 2778 tanítói lakást szándékozott építeni. Klebels-
berg egymaga többet költött népoktatásra, mint 50 éven keresztül
előtte az összes kormányok. A kevés és zsúfolt iskola következrné-
nyet az írni-olvasni tudók számában. is szernlélhetjük : 1910-ben a
6 évnél idősebb lakosságból írni-olvasni tudott: Sopronban, az ország
legmüveltebb városában 91'7%, Szabadkán már csak 49%, I\:olozs-
váron 71Üfo, Zala-rrregyében 657%, Csongrád-megyében 63%, Szolnok-
Dobokában 20'8%. •

Komoly kifogás az iskola ellen az is, hogy túlságosan ismeret-
közlő és nem eléggé nevelő intézmény. A tudást kelleténél többre
értékeli, s tananyaggal túlterheli a növendékeket. Meg lehet érteni
azokat a szülőket. akik aggodalom mal és sajnálattal nézik gyerme-
keiknek a sokféle és sok tanulnivalóval folytatott mindennapi nagy
küzdelmét, Az iskolareformok mindig kitűzík célul a túlterhelés meg-
szünteíését. de eredményt mégsem igen látunk. Az illetékesek közölt
is vannak, akik az iskolát rideg ismeretterjesztő szervnek tekintik.
Ezek az ember legfőbb értékét az észben. ismereteinek mennyisé-
gében látják. Úgy vélik, hogy a művelt ember az, aki sok adatot
tud az emlékezetében megőrizni. Ez az ernbertipus kérkedik sok
olvasmányával, az általa látott színdarabokka!, sismert zeneművék-
kel, adathalmazával. Valóságos adatvadászatot rendez. Társaságban
sokat beszél és faggat: olvastad-e. láttad-e, tudod-e? Hogy lehet
az, hogy ezt nem tudod, mikor olyan híres könyv ? Tudása mellett
az ilyen ember sokszor száraz és kedélye is erőltetett, értelmi kedély.
Aki az észt túlságosan értékeli a műveltsézben. az tulajdonképpen
megüresített, sekelves és kicsinyes, távlatnélküli életet él. Lebilincselő
módon fejtegeti Prohászka Ottokár akadémiai székfoglalójaban az
értelmi műveltség, az intellektualizmus fúlhajtásait.

Minden ismeret változó, alakuló, -múlandó - mondja. A divat
nemcsak fl hölgyek kalapján, hanem a nagy doktorkalapokon is
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töltögeti szeszélvét. Az élet nem fér semmifele vaskalap, tehát doktor-
kalap alá sem. Maga az' élet, a virág egész adottságában sokkal
több, sokkal Iölényesebb, mint bármennyi tudás, fogalom, rendszer.
A tudás szükség es, a tudás hatalom, de még nem élet, nem tett.
Kelleténél nagyobb becsülese az elvontságok jegestengerébe, vagy
feltétlenül a kételkedés, a lemondás, tettnélküliség állóvizeibe vezet.
Az a bajunk, hogykultúránknak a súlypontja túlságosan az érte-
lembe csúszott s. ha eszünk ki is 'gondol programmot; cselekedni
már nem tudunk eléggé. Hogy Prohászka jól látott, azt bizonyítja
az emberiség mai állapota is : lminden roppantnak képzelt és csodált
tudásunk sem képes megteremteni a békességet, boldogságot, a jónak
és igaznak az uralmát ; sőt a tudásuk miatt is félnek és joggal fél-
nek egymástól az em berek és népek. A tudománytól, általános fel-
világosodástól jobb embert várni nem lehet. A tudás csak eszköz
legyen ahhoz, hogya rá váró részletfeladatokat az élet helyes ala-
kítására megoldja. Nem azért élünk, hogy tudjunk. Az ember erkölcsi
lény. Az erkölcs pedig nem puszta tan, hanem tény: az erkölcsöt
meg kell valósítani. A kultúrát általában hibásan értelmezzük.
A nevelésnek ez ellen a hibás értelmezés ellen küzdenie kell.
A civilizáció nem kultúra. A városi ember nem szükségképpen
kultúrember. A falu es a nép lenézése ebből a szempontból kárté-
kony ostobaság és veszedelem. Aki iskolákat végzett, az nem fel-
tétlenül művelt is. Az egyoldalúság sem műveltség. A tudós, ha
erkölcstelen, a művész, ha tudatlari.ja jó ember, ha ízlése nincsen,
nem művelt. Van a műveltségnek egy bizonyos mértéke, amely
mindenkire kötelező. A műveltségben azonban nem a mennyiség,
hanem a minőség a fontos, s első követelmény alélek nemessége.
Az orvos vagy ügyvéd bármennyit tudhat, de ha betegeit és ügy-
feleit zsarolja, akkor nem művelt ember.

Részben az is jogos észrevétel, hogy elavult, felesleges anuaqo!
tanít az iskola, s ezzel szemben nemzeti kérdéseinket, helyzetünket
nem ismerteti meg kellőképpen. Ennek a hiánynak részben iskola-
szervezetünk is volt az oka. Hiszen sokáig nem beszélhetrünk szak-
oktetásról.. mindenki a gimnáziumokba igyekezett. A gimnáziális
műveltséget, elég helytelenül, egyedül üdvözítőnek tartották. Ma álta-
lános óhai, de közérdek is, hogy ifjúságunk tudjon necsak a hivatali
íróasztaloknál, hanem a gazdasági pálvakon is boldogúlni. A leg-
újabb iskolareform, amelyre vönatkozó törvény javaslatot a Ház el-
fogadta, éppen a gyakorlati irányú középiskolákat szervezi meg.
Roppant érezzük a hiányát mezőgazdasági szakoktatásunknak. Egyéb
okok mellett ennek is tulajdoníthatjuk, hogy mezőgazdasági terme-
lésünk a kiváló minőségű magyar földön is mélyen alatta marad
más államokénak. Néhány döbbenetes adat:

Az 1930-32-es évek átlagában termelt hektáronkint:
búza rozs burgonya .

15'5 q 14'2 q 130'3 q
16'1" 17"2 132"4 "
27"6" 17'1" 157"2
20'9" 16'9" 163'2"
12'3" 10'8" 56'9"

Ausztria
Csehszlovákia
Dánia
Németország
Magyarország
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Termelésünk teljesen mozdulatlan ; termésátIagaink 40' év óta sem-
mit sem emelkedtek. (Magyar Szemle, 19,37 nov.)

Mennyivel kívánatosabb lett volna, hogy iskoláink sok felesleges
anyag, elavult elmélet helyeit - amelyre tudományos szempontból
egy szűkebb rétegnek különben szüksége van -, gondolkozni, dol-
gozni, termelni. megélni tanította volna ifjúaágunkat. Nézzük mi volt
a hiánya nemzeti élet megismertetésének főkérdései körül. Iskoláink
kétségkívül nemzeti szellemű iskolák voltak. Jószéndékúek, de nem
elég józanok', nem elég tárgyilagosak. Sok volt a képzelődés és el-
hitetés. Nem volt elég kritikai szellem, mert mulunkat, magunkat
ezyoldalúan magasztalluk. A nehézségeket. veszedelmeket, bűnöket
szívesen elhallgattuk. Ellenségeinket lekicsinyeltük. A történelmünket
olyan beállításban tanultuk, mintha a multunk biztosíték lenne i a
jövőnkre nézve s a multból meg lehetne élni. Az elnémult harangok,
Jancsó Benedekek vészhangjaira nem' ébredt a nemzeti közösség,
Bárcsak most tudnánkéberebbek lenni!

Fontos az a megállapítás is, hogy iskoláink a saját kérdéseinket
nem hangsúlyozzák eléggé. Valami papiros ízű, .többnyíre használ-
hatatlan és levegőben lógó tudásanyag iránti érdeklődés él a társa-
dalomban. A magyart roppantul érdeklik távoli dolgok. amelyek fan-
táziáját foglalkoztatják. Népünket, földünket nem ismerjük sok tekin-
tetben annyira, mint távoli országokat. Iskolánkívüli előadáson
szerepelnek ilyenfajta tételek: az indiai majmok fajai. A papagályt
ismerjük, de a pintyőket már nem biztosan. Az afrikai négerek nép-
raizáról sokan tudnak többet. rriint a pusztuló Ürmányságról. A diák
nem tudja a búzát és a rozsot egymástól megkülönböztetni. de élén-
ken kutatia a tengeri uborka szerveit. Ne értsenek félre: nem a
széleskörű, átfogó tájékozottság, a kornoly tudás ellen beszélek. De
használható, célszerűen rendezeIt ismeret a kívánatos. A művelődés
célja az, hogy az ember elsősorban a saját kőrnyezetében tájéko-
zódjon. Csak ha meg van a reális, életrevaló tájékozoltságunk, akkor
tudjuk a külföldet is a szükséges kritikai érzékkel nézni. A magyar
túlságosan tiszteli azt. ami kívülről jön: ha valamire azt mondják .
ez külföldi, akkor mindjárt nagyobb a becsülete, Ebben a tekintetben
józanadnunk kell !
, Széljunk néhány szót a nevelők és az iflúság viszonyáról.

Aminthogy nem elég egységes egészében a nemzeti lélek. épp úgy
nem egységes a nevelők tábora sem. Egy-egy iskola tanári testülete
ki tudja miíéle apró, lényegtelen körülmények folytán verődik össze.
Sok testületnek nem elég egységes az életszernlélete, világnézete.
Nem úgy gondoljuk, hogy a nevelők uralkodjanak, külsőleg tekinté-
lyük legyen. A pedagógus nem ura és teremtője a növendékeinek.
A munkája szolgálat. A nevelő őriző, kísérő. élő példa és sugalma-
zás, nem pedig elvek és tanok diktátora. A közös cél. a közös nem-
zeti munka, a közös felelősség kössék össze a nevelőt ·a növendék-
kel s engedelmeskedjenek a kötelességnek közösen.

Az ifjúságat a mai kor kiábrándító tapasztalatai, a felnőtteknek,
sokszor éppen felelős államférfiaknak a táiékozódásért, tiszfánláfásért
folytatott kétségbeesett erőfeszítései, a sok tárgyalás, utazás. a döntés
nagy nehézségei, a jövendő bizonytalanságának hangoztatása ter-



249

mészetszerűen vezették el a kétkedés, éles kritika lelki állapotába.
Ma az életkor v. társadalmi helyzet egymagában nem tekintély, sőt
sok esetben az ezekkel összefüggő méltánytalanságok lázítanak.
Azonban minden jel azt bizonyítja, hogy az ifjúság önként tiszteli
azf akit erre méltónak érez és ítél. Osz!önösen várja a követésre
érdemes embereket, mert annyira mégsem elbizakodott és vak, hogy
egészen a maga lábán akarjon járni. Arról 'azonban le kell monda-
nunk, hogy az ifjúság mindenkit követésre érdemesnek tartson, aki
őt vezetni iparkodik. A mai nemzetnevelésnek - épp ezért fokozott
körültekintéssel kell megválogatnia a nevelőket. Ezt célozza a
készülő akadémiai tanító képzés is ! '

Azt hiszem, hogy az ifjúság lelkével sokkal könnyebben talál-
kozunk, ha nem toljuk magunkat állandóan, mint eszményi kövelésre
méltó példát elibúk. Valahogy kevesebb meslerkedés, több lélek,
több közvetlenség Kell a nevelésbe.

A ~evelés azonban nemcsak iskola kérdés. A mindennapi isko-
lákon kivül ott van a .leventeintézmény, Iskolánklvüli néprnűvelés,
egyházi élet. közigazgatás, a kultúrális és művészeti intézményeink,
irodalmunk, a sajtó, a közélet. Külön is meg kell említeni a nemzeti
hadsereget, mint nevelőintézményét az egész nemzetnek. A -had-
seregnek lélekalakító, nernzetfeilesztö hivatását, ma már az arra leg-
inkább illetékesek is munkálják. Itt a szabadegyetem en hangzott' el
december 6-án a következő kijelentés: A tiszt" legyen a nemzet-
nevelés áldozatos munkása. Nagy örömmel kell üdvözölnünk az
ilyen állásfoglalásoket. am eh ek talán majd elvezetnek oda, hogy
hova-tovább felismerjük a nemzet nagy nevelői közösségét. Ki kell
alakulnia az egyetemes nevelői felfogásnak és felelősségnek. Minden
felnőtt érezze, hogy élete hatás, példa s teltei vagy építenek vagy
rombolnak. Egy álláshalmozó árt az egész vezetőrétegnek. Egy sik-
kasztó árt az egész nemzetnek. Aki másra rossz hatással van, az
a nemzetnek kártevője. Mindenki nevelő. Ezért nem szabadna az
iskola és a szülők, az iskola és a társadalom között súrlódásoknak
lennie.

Minden foglalkozásnak meg van a nemzetnevelő jelentősége
és sajátos etikája IS, Ezzel mindenkinek tisztában kellene lennie.
"Tudjuk milyen romboló hatása van egy-egy hatalmaskodó, hivatal-
nok gorombaságának, egy-egy orvos lelkiismeretlenségének, ügyvédek
kapzsiságának, kereskedők csalásának. tanárok léhaségának. a meg-
vesztegethetőségnek s ezeken keresztül sok-ember és egyes társa-
dalmi osztályok kölcsönös viszonyának. A személyektől igen-igen
sok függ. Telén nem lehet minden kérdést személyek elmozdításával
jobb irányba terelni, politikai, gazdasági kérdéseket elintézni, de ezek
még kevésbbé oldhatók meg akkor, ha az emberek arravalóságával
nem törődünk. Az emberi érzésében, az igazában megbántott ember
nemcsak az egyének rosszaságát vagy ostobaságát nézi, hanem
könnyen látja .benne a "rendszer", az "urak" lelketlenségét. Ha egy
magyar nem magyarral bánik rosszul. abból az egész magyarságra
hárul gyűlölet. " (Imre I.) Ezekre mind tudnék a saját tapasztalatom-
ból nevek felemlítésével sajnálatos példákat felhozni. Nagyon érdé-'
kesek lennének. Szornorú. hogy különben műveltnek tartott ernberek
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iskolák részére, mert a nevelői cél kiclomborítása magával hozza a
vallásos nevelés inlenzivitását is.

Erre rámutat az 1932. évi Utasitás is, mikor azt mondja: "Az
erkölcsi nevelés biztos alapja és legerősebb eszköze a vall ás.
A vallásos érzés teremt fogékonyságot az iskola növendékeinek
lelkében minden jó és nemes iránt. A tanító - a maga körén· be-
lül - tehát a közismereti tárgyak tanításánál is kőzrernűködjék a
vallásos érzés ápolásában és mélyitésében." A felekezeti tanítónak
tehát az állami tanterv kerlátain belül is bőven van alkalma a val-
lásos érzés ápolására és mélyitésére. .

Az evang. tantervnek főleg az lesz a feladata, hogy megjelölje.
esetleg felsorolja azokat a lehetőségeket, hol, mikor és hogyan te-
gyen eleget az evang. tanító azon kötelességének, melyre őt egyházi
törvényeink kötelezik. .

Szükség van azonban az evang. tantervre azért is, hogya
szorosan vett vallástanításba egységes szempontokat hozzon be és
'hogy rámutasson a felemelt vallásóraknak a tan- és óratervbe való
beállításának lehetőségeiré és erre nézve lehetőleg egységes tervet
nyújtson. Hogy az evangélikus tanterv és utasítás még mindíg nem
jelent meg, határozottan mulasztás számba megy, melyről azonban
a tanítóság nem lehet. A most érvényben levő állami taoterv -
mint láttuk - a legszebb és legmodernebb elveken épült fel, emel-
lett a vallásos nevelésre is nagy súlyt helyez. Es mégis mit látunk?

Először is azt látjuk és azt kell megállapítanunk, hogy az új
tanterv kiadása óta a pedagógia terén állandó evolució tapasztal-
ható. Nem tudunk lélegzethez jutni és nem tudjuk kivárni, hogy az
'elvek, melyeken tan tervünk nyugszik, a gyakorlati élet tüzében pró-
bát tehessenek - hogy ugy mondjam - tűzállóképességükről. Al-
kalmat és főleg időt kellene nyújtani .az iskolák nak annak a meg-
állapítására, hogy a tantervekben kijelölt cél elérhető-e ugyancsak a
tantervekben ajánlott módon és a tantervben megjelölt eszközökkel?

Felsorolom a két utolsó év fontosabb ujításait a pedagogia te-
rén. hogy nagyjában megrajzolhassam a mai iskola, nevezetesen az
evang. népiskola helyzetképét. .

.A kisdedóvók a vallés- és közoktatásügyi miniszter hatásköré-
ből a belügyminisztérium hatáskörébe utallattak.

Megjelent az általános továbbképző iskola tanterve 1936-ban,
egy évre rá a VII., VIlI. osztály tanterve.

Ugyanakkor megjelent a közoktatásügyi igazgatásról szóló Uta-
sítás a köznevelés egyöntetű és szakszerű irányításának és felügye-
letének biztosítása céljából. .

Uj intézmény a körzeti iskolafelügyeIők intézménye. Ezeket a
teendőket szabályozza a körzeti iskolafelügyelők részére- 1936-ban
kiad ott Utasítás, mely az 1932-ben kiadot! Utasítás kiegészítőjének
is tekinthető.

Egyéb uiítás a vázlatkészítés kötelező elrendelése és az egy-
séges minősítésről szóló rendelet.

Bár egyházunknak -erre vonatkozó és az uj törvényeken ala-
puló szabályrendelete még meg sem jelent. már megjelent az új
iskolavizsgálati B, íve, egy évtized óta immár a negyedik. Nekem



az az impresszióm, mikor ezt az ívet nézem, hogy talán mégis JO
lett volna megvárni aszabályrendeletet.. melyet az uj törvényeknek
V. t. cikke az I. cím 3·ik fejezetének 13. §-ában kilátásba .helyez.

Kifogásoltuk a régi ívet és leegyszerűsítését kértük, pedig ott
32 kérdés volt. Az uj íven, rnelynek a változatosság kedvéért jegy-
zőkönyv a neve, 82 kérdés van. Szóval minden tanító után 82 kér-
désre kell felelni és azonfelül az u. n. A. íven minden iskola után
60 kérdésre. Az ember elszédül, ha végigolvassa ezeket a kérdé-
seket, de még inkább el fog szédülni az az iskolavizsgáló. ki 20-30
osztályt illetve annyi tanító! meglátogat és ezek után 2-2400 rova-
tot kitölt. Es mire jó ez a sok aprólékos munka, amellyel még tul-
licitáltak az állami mintát? Nem hiszem, hogy valamit is lendítene
evang. tanügyünkön.· A Minősitési lap, mit a tan felügyelő használ
és amelyet minden tanítőról a fentemlített egységes minősítésről
szóló 38.70D/1936. V. 1. számu rendelet alapján ki kell tölteni, ösz-
szesen II rovatot tartalmaz. A 3500/936. számu vkm. elnöki rende-
let aprólékos kérdésével főleg a kőzépiskolákra vonatkozik.

Iskolaügyünk mai helyzetképéhez tartozik az is, hogy ma
mindenki csak felügyelni, iskolátvizsgálni, bírálni és iránvítani akar.
Ugy, hogy a tanító a végén azt sem tudja, kinek a tets~ése szerint
járjon el és gyakran lehetetlen helyzetbe kerül. .

Az iskolafelügyeletről és iskolavizsgálatról való nézeteimet és
felfogásomat különben az Evang: Népiskola mult évi 5. és 6. szá-
mában fejtettem ki.

Mai tanügyünk helyzetképének megrajzolásához tartozik to-
vábbá az állástalan tanítók és tanítónők helyzete. A tanítóképzés
mai rendszere a tanitótultermelésre vezetett. Jelenleg a miniszter úr
kijelentése szerint 1400 tanító és 4400 tanítónő, összesen tehát 5800
diplomás tanító, illetve tanítónő van állás nélkül.

Ez a katasztrófális jelenség nagyban hozzájárult ahoz, hogy a
tanítóképző gyökeres reformjának kérdése már nem kerülheteIt le a
napirendről. Egy évvel ezelőtt még a ködös távolban volt, ma már
valóság.

És ezzel a multból a jelenbe érkeztünk. A mult nagy peda-
gogiai problémá(közül három került most, vagy a közel multban
megoldásra: a tanítóképzés reformja, a gyakorlati középiskola fel-
állítása és az egységes' kisebbségi tipus. Ezeknek helyes megoldása
közoktatásügyünkre, gazdasági életünkre és nemzetközi helyzetünkre
óriási fontossággal bir. A döntés ezekben a kérdésekben már meg-
történt és törvényes elintézést nyert, Ezeknek végrehajtása és a gya-
korlati életbe való átvivé se azonban a jövő feladata.

Ha ez megtörténik. közoktatásügyünk gyökeres átalakuláson
megy keresztül. Valószínűleg nyomában fog járni a 8 osztályos tan-
kötelezettség. Hogy ezt a kérdést a 8 osztályú népiskola felállításá-
val. vagy. polgáriiskolai oktatással oldiák-e meg, ez már másodrangú
kérdés. Ez maga után fogja vonni a tanterv revizióját is.

Hiszen most is megállapíthatjuk már, hogy a Tanterv és Uta-
sítás között nincs meg El teljes harmónia. Az Utasítás eszményi
magasságban van, ideális célok felé törekszik, a szív nyelvével be-
szél. A tanterv a földön marad, a gyakorlati életre akar útravalót
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adni; tudást. ismereteket akar kÖzvetíteni. Az Utasítás főleg nevelni.
a tanterv inkább tanítani akar.

A gyakorlat már eddig is megmutatta. hogy tantervünk tul sok
anyazet ölel fel. Elég volna ez a 8 osztályu népiskolának is. A mult
évben a 7. és 8. osztály részére kiadot! tanterv tényleg uj anyagat
nem is tartalmaz. A 7. osztály részére előírja az 5. osztály és a 8.
osztály részére a 6. osztály anyagát.

A 7. és 8. osztály tananyagjának kérdését szerény vélemé-
nyem szerint nem lehet így elinlézni, mert az elintézésnek ez a
módja diskreditélia a 7.. 8. osztályt. Így a szülők és a tanulők sze-
mében nem más. mint a nem 'nagy kedveltségnek örvendező ismét-
lőiskola mása, melyben az 5. és 6. osztály anyagát ismétlik. Ennek
a kérdésnek helyes megoldása csak egy általános tantervreviziq al-
kalmával lehetséges. amikor a mostani tantervben felvelt és 6 osz-
tálynak szóló anyagot az egyes osztályokban redukálni kellene és
7. és 8. osztály részére összeállított speciális anyaggal bővítve 8
osztályra felosztani.

Igy a tanítandó anyagba jobban lehetne elmélyedni, a nevelési
céltjobban kidomborítani és nem holt anyaggal megterhelni a gyer-
meket, hanem az életnek nevelni.

Kívánatos volna, ha az uj vallástanítási terv is ezen szem-
pontok szerint készülne. Egyházi hatóságunk bizonyára nem azért
emelte a vallásórák számát. hogy az anyag ilyen arányban szapo-
rodjék is, hanem, hogy a vallásoktatás mellett mindiobban előtérbe
léphessen a vallásos nevelés. Legyen a vallásóra megint olyan óra,
melynek örül a tanuló és nem olyan, amelyiktől retteg. Az eddigi
anyag mellett a mostani szociális viszonyokat tekintetbe véve, ú]
anyagnak is kell helyet szorítani. A ma gyermekének tudomást kell
vennie az ujabb egyházlörténetről, egyházunk emberbaráti, bel- és
külrnissziói intézrnényeiről, egyházunk alkotmányáról, hogy majd
egyházunk öntudatos és meggyőződéses cselekvő tagja legyen.

, * *
*_ Népoktatásunk kiépítésében határkövet jelentenek az utolsó 2

évben alkotott egyházi törvények. Evanz. tanügyünkkel "Az egyház
ískoláíról" az A. t. c. foglalkozik. En. az idő rövidsége miatt e tör-
vénynek csak legfontosabb, a régi törvénytől eltérő és a népiskolára
vonatkozó rendelkezéseit ismertelern. •

Az 1. fejezet 3. §-a az egyház iskoláinakcélját állapítja meg.
ugy, ahogy azt előadásom elején ismertettem. .

Lliitást hoz az 5. §, melv szerint az iskolák tantervét - ugy
mint eddig - az egyetemes közgyűlés állapítja meg, de az egyház-
kerületi presbitérium ok és egyházkerületi tanítóegyesületek meghall-
gatásával. .

A Ill. fejezet 19. §-a szerint az iskolalátogatást és általában
az intézetek rendszeres tanulmányi felügyeletét az egyetemes köz-
gyűlés szabályrendeletben szabálvozza.

(Az uj iskolavizsg. ív azonban - úgy látszik - e nélkül ké-
szült.)

A IV. fejezet a tanítóválasztásról szól. A jelölést ezután nem
a helyi. hanem. az egyházmegyei iskolai bizottság végzi.



255

A tanító választására és szelgálatára vonatkozó részletes sza-
bályokat a tanítói kar meghallgatásával szabályrendelet állapítja meg.

Ha a tanító, a kántor vagy az orgonista feladatát is végzi, a
tanítói fizetésen kivül a kántor vagy az orgonista fizetése is őt illeti.

Gyakorlati értéke ennek a paragrafusnak persze csak akkor
lesz, ha a tanítói és kántori fizetés külön-külön lesz megállapítva.

A tanító magán- és .családi életére nézve a Ill. fejezet 16. §-a
intézkedik.

A tanító hivatásbeli kölelességeiről a lll. fejezet 44. §-a szól.
Az uj törvények a tanítónak az egyház jogi szervezetében, . az

egyházkormányzatban is nagyobb teret biztosítanak, mint a régiek.
. A tanítóság. bár sok kivánsága nem teljesült, hálás azért a

jóindulatért. mellyel kivánságait/árgyalták. De úgy érzi, hogya nép-
oktatás és a néptaníló egyházi és .állami fontosságának mind szé-
lesebb körben való elismerése és méllánylása, idővel szükségsze-
rüen maga után fogja vonni a néptanítónak még fokozottabb bevo-
nását az egyház jogi szervezetébe.

Az utánunk jövő nemzedéklől függ, hogy ezért. törvényes ala-
pon és törvényes eszközökkel tovább folytassa a küzdelmet.

Az uj egyházi törvények tehát megvan nak. Olvassa át azokat
figyelemmel minden tanító. Jogait és kötelességeit ott találja. Éljen
minden tanító jogaival és teljesítse kötelességét. •

Eleven, lüktető egyház- és honépítő élettel ezeket a törvénye-
ket még csak a jövő töltheti ki. Vegye ki a részét minden tanító
ebből a munkából.

Nincs tehát megállás, nincs 'idő nyugodalmas szemléletre, az
evolució tovább halad. . .

A gyors változások és átalakulások kerszekában. a tanító ne
tévessze szeme elől a Nagy Mestert, kinek élete, példája és tanítása
e nyugtalan korszakban az a fix pont, mely a tanító minden tény-
kedésének, minden munkájának szilárd alapot és támaszt ad. Le-
begjen szeme' előtt az első és nagy parancsolat, ahogy azt Máté
evangelium ának 22. részében, a 37-40 versig írva találjuk. Az Isten
és emberszeretet szolgálatában, ezen örök eszmék és célok szolgá-
latában állottak és állanak és fognak állani tanterveink. amig vallá-
sos alapon álló emberek és államok vannak. Csak a cél elérésére
szolgáló eszközök és módszerek, a tantervek anyaga, sőt talán a
tantárgyak is változnak. Ezek mulandók, csak az eszme, a cél örök.
. Minthogy azonban az egyház.a földön van, céljainak elérésére
földi berendezésekre, földi intézményekre van szüksége és a kilű-
zött célok elérése tanügyi és személyi feltételektől :függ.

A tárgyi feltételekhez tartozik elsősorban a mai pedagógiai fel-
tételeknek megfelelő iskola. Ne felejtse el a gyülekezet, hogy az
iskola a kicsinyek temploma, az egyház veteményes kertje. Ne vár-
janak mindent hittestvéreiktöl vagy az államtól. Az iskola fontossá-
gára mutat rá püspök urunk őnagyméltósága, mikor egyik körleve-
lében (1286. V /1927-28. szám ú) azt mondia : ..... Egyházpolíttkánk
központjává iskolapolitikánkat kell állttaní. On tudatos tervszerűséggel
határozott programm megvalósitását szolgáló financiális erőkoricent-
rálássaI emelnünk kell iskolánk színtiét."
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Ismeretes Luther felfogása az iskoláról, mely leginkább "A né-
met városok tanácsosainak" című iratában jut kifejezésre. De már
egy évvel előbb (1524-ben), mikor iskolaépítés miatt ír Eisenachba
azt mondja : "Semmi sem bir nagyobb fontossággal, mint az ifjúság
nevelése. Ennek elhanyagolása veszedelmet jelent az evangéliumra."

Fontos tárgyi feltétele a sikeres tanítói munkának a tanterv.
Ennek jelentőségét fentebb már méltaltam.

Nagy szükségük van iskoláinknak jó és olcsó ~Ivasó- és tan-
kőnyvekre. Nagy hiányt pótol nak a Kapi-Somogyi-féle olvasó- és
tankönyvek, mert ezekben bibliai és evangélikus szellemben írt ol-
vasmányok is vannak. De nem volnék őszinte, ha nem említeném
meg, hogy ezen könyvek beszerzése; különösen ott, hol több gyer-
mek jár iskolába, sok gondot ad szülőnek és tanítónak egyaránt:
Szerelnők. ha olcsóbbak volnának.

Szernléltetőképek, különíéle gyüjtemények és egyéb segédesz-
közök nélkül akor színvonalán álló iskola szintén nem lehet el.
Ezeknek jórészét az ambiciózus tanítókevés költséggel és fáradtság-
gal maga készít heti, amint azt a mult héten az itt e helyen rende-

. zeit tanszerkiállításon láttuk.
És ezzel elérkeztem az evangélikus iskola legfontosabb ténye-

zőjéhez, az evangélikus tanító hoz.
• Hogy mit kivánnak állami és egyházi törvényeink az evang.

tanitótól, azt előadásom folyamán már közöltem. Aki ezt elolvassa
vagy hallja, kénytelen elismerni, hogy nem könnyű tanítónak lenni,
kivált jó tanítónak.

Sok tudás és még több szívbéli jóság és az erényeknek légiója
szükséges ahhoz. Mennyi türelmet és kitartást, mennyi önfeláldozást
és lemondást követel ez a hivatás ! Végtelen szerejetet és hegyeket
elmozdító hitét. Jó tanító csak hivő ember lehet. A reményvesztett,
csüggedt, közörnbös, hitetlen ember nem lehet jó tanító.

Fontos, hogy lelkész és tanító között szernélyi és tárgyi ellen-
tétek ne legyenek, hanem hogy teljes harmonia legyen a gyüleke-
zeti életben kifejtendő munkájukban.

El kell tűnni egyrészről az örökké ellenzékieskedő, elégedetlen,
örökké a lenézettet és sértettet játszó, izgága, frázisokkal dolgozó
tanítótípusnak.

Amint el kell tűnnie másrészről a fölényeskedő, örökké gán-
csoskodó, diktátori módon intézkedő, a tanítói munkát meg nem
becsülő. de abba állandóan beavatkozó, magát még a gyülekezet'
felett állónak képzelő lelkésztipusnak.

Ne vegye senkisem rossz néven tőlem ezeket az őszinte szó-
ket. 39 éves tanítói szelgálatom alatt meggyőződésemmé váltak.

Egyházi törvényeink megszabják a lelkész és tanító jogait és
kötelessézeit. Ha mindketten szigorúan betartják azokat, lehetnek
esetleg ellentétes vélemények, amelyek előbb-utóbb tisztázódnak, de
ellenségeskedésre nem kerül a sor. .

Ez annyival is Iontossbb., mert a tanítóképzés reformja folytán
a most jellemezett két tipushoz esetleg még hozzájárul a harmadik:
a főiskolát végzell tanítótipus. Nagy baj volna, ha az olyan lenne,
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hogyegyreszt nem fér őssze a lelkésszel. másreszt pedig a csak
tanítóképzöt végzett tanílótársát lenézi. En ettől nem félek.

A főiskolai tanítóképzés ellenzői ezzel is érveltek a javaslat
ellen, de az idők folyamán ez a kérdés annyira megérett, hogy
most már ez elől kitérni nem lehetett. Az akadémiai tanítóképzés
minl érett gyümölcs hullot! a tanítóság ölébe.

Amit egyesek nagyzási hóbortnak, törtetésnek. vagy beteges
ambiciónak neveztek, amiért a tanítóság vezetői évtizedeken át
hiába memorendumozlak.' kilincseltek, kértek, követeltek. váratlanul
és gyors elintézést nyert.

Mi a megoldást .nern egészen ilyennek képzellük, de azért ezt
a megoldást is hálával fogadjuk. Népoktatásunk és ezzel kapcso-
latban a tanítói hivatás nagyobb megbecsülését várjuk tőle.

Hö kivánságunk, hogy ez a nagyfonlosságu intézkedés, mely-
nél fogva Sopron is főiskolát kap, áldást hozzon a tanítóságra,
egyházunkre és hazánkra.

Az evangélikus egyházfogalom
és az evangélikus iskola.

Grieszhaber Endre Henrik.
(A dunántúli leJkész- tanítókörzeti együttes konierencién tartott előadásból részlet.)

Kiváló teológusok sokféleképpen határozták meg az egyház
fogalmát. Megállapodtak abban is, hogy van látható és láthatatlan
egyház. Luther pedig a láthatatlan egyházra vonatkoztatva a Hiszek-
egyben még külön jelzőket is alkalmaz, amikor egy-, közőnséges-,
keresztyén- Anyaszentegyházról szól.

De halljuk azt is, az egyház Krisztus teste és minl ilyen. azt
akarja, hogy mindazok, akik benne élnek, az evangéliumi íge és a
szentségek által vele egy testté is váljanak.

Az egyház Krisztus uralkodása. Mint ilyen, a mi boldogságunkért
van egyedül és azt avégcélt szolgálja, hogy azok, akik vele egy
testté váltak, állandó és boldog uralma alatt is maradjanak. Ismét
az ige és a szentségek által. Azt akarja, hogy örömben és bánat-
ban, felmagasztaltatásban és' megaláztatásban az O szent felügyelete
alatt, evangéliumának bölcs törvényei szerint, mint hűséges alatt-
valók -tiszta, evangéliumi életet éljünk.

Az egyház fogalmának leghívebb kifejezője talán maga a szó:
egyház. Egy olyan lelki közösség, amelyben mindazok, akik az evan-
gélium alapján állanak, ennek állandó irányítása mellett élik le e
földi életet, hogy jutalmául elnyerjék az örök életnek koronáját.
Mint ilyen az egyház a hívők közössége, mert közös az a lelki
boldogság, melyet a Krisztus szerit életével, ártatlan szenvedésével
és megváltói halálával .megszerzelt. .

De határozzuk meg" bárhogyan az egyház fogalmál, végered-
ményében mindig ugyanarra a konklúzióra jutunk, nevezetesen, hogy
az egyház a Krisztus által alapított lelki közösség, amelyben maga
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iskolák lassanként új vaganyra tolódtak. Az éldozetkészségnek a
megcsappanása, a terheknek nagymérvű, szinte leheletlen, elvisel-
hetetlen emelkedése, ennek következményeként az államsegélynek
fokozottabb rnérlékben való kényszerű igénybevétele folytán egy-
házunk mindjobban az államhatalom vazallusává lett és kénytelen
volt eltűrni, hogy az újabb és újabb tantervekkel kapcsolatban a
felekezeti jelleg," az egyház kornoly szolgálata elhomályosult és ma-
holnap már ott tartunk, hogy nem találjuk otthon magunkat a saját
iskoláinkban. Alig tudunk gondoskodni a hitoktatás eredményességé-
hez feltétlenül szükséges óraszámról. Ma már az állami tanterv több
óraszámot állít be a tes!gyakorlásra, mint a hittanra. A rajz, kézi-
munka. szlöid stb. ma már állami szernszögből fontosabb szerepet
játszanak,_mint a hiltan. Pedig, hogy mit ér az ügyes kezű, fürge,
edzett honpolgár valláserkölcsi nevelés nélkül. fényesen igazolja az
orosz és spanyol kataklizma l

Az iskola mai megváltozott életkörülményei nehéz helyzet elé
állítlék az iskolát és magát a tanítot. Meg kell valahogyan menle-
nünk az iskolát az egyház számára, hogy azzal szemben úgy tehesse
meg kötelességét, amint azt annak létérdeke megkívánja. Vissza
kell adnunk az iskolát eredeti rendeltetésének, hogy az egyházat
azzal a lendülettel szolgálhassa, amint azt a multban tette!

Dr. Kapi Béla püspök úr Önagyméltósága bölcs előrelátása
folytán megalakítolt iskolai gyülekezeteink segítségével Dunántúl
megnyílt a lehetősége annak, hogy megvessük alapját a régi evan-
gélikus iskola szellemének. Annak a szellemnek, mely megszeretteti
a gyermekseregen keresztül az éneket, imádságot és az ígét. Amely
önludatos és önzetlen áldozatkészségre neveli a leendő egyház-
tagokat. Amely már" jóeleve felébreszti a leendő egyházvezetőkben
a felelősségérzetet. Ha ezt a munkát sikerül fokozni, ha ebben a
szellemben sikerül felnevelni azt a bizonyos új generáció!, akkor nem-
csak a jelent, de a jövőt is megnyertük. A jelent is, mert tapaszta-
lati tény, hogy ezek a kicsinyeink lesznek leghívebb segítőtársaink.
valóságos kis apostolaink minden nemes és szép eszme keresztül-
vitelénél. Tapasztalati tény, hogy az iskolai ifjúság szellemén keresz-
tül meg tudunk változtatni családokat, egész gyülekezeteket. Igy
természetesen az egész nemzetet is! Mégpedig egészen rövid idő
alatt. Az iskolai gyülekezet kellő irányítással és helyes rárieveléssel,
tapintatos vezetés seI leghívebb segítőtársunk abban a munkában,
mely evangélikus öntudatra, önzetlen áldozatkészségre és evangélikus
hithűségre neveli a felnölteket is. Főleg áldozatkészségre ! Nemcsak
a gyülekezet keretében, hanem annak határain lul is. Egyetemes
egyházi szempontból ez kétszeresen fontos, amikor közintézményeket
kell létesíteni, fenntartani, támogatni. Amikor a veszélyeztetett fron-
tokon új iskolákat, új templomokat kell építeni és fenntartani. Amikor
nemcsak egy gyülekezet, hanem egy egész nagy társadalom szege-
nyeiről. elhagyotlairól kell gondoskodni és kórházi szegény betegeket
kell éldozatkészségböl ápolni. Amikor könnyeket kell felszárítanunk,
nyomorúságot, fájdalmat kell enyhítenünk, amikor vígasztalunk,
ápolunk és. ezer felé segítünk!

. Az iskola éppen a kicsinyek gyülekezete révén nagy lépésse]
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viheti előbbre az egyházi életet, ha tervszerűen kihasználjuk az erre
ma igen sokszor kínálkozó különleges alkalmakat. Hányszor látjuk,
hogy a gyermek a benne élő evangéliumi szeretettől vezéreltetve
vezeti jobb útra megtévedt szülőjét. Hány esetben tapasztaltuk, hogy
a gyermek fogta karon szülőjét, hogy elvezesse a templomba, az
Isten házába. Hány gyermek szinte kényszeríti élhetetlen szüleit,
hogy vele intenziv szellemi, lelki életet éljen.

Erre a nemes, áldozatos munkára azonban az evangélikus
népiskola csak akkor képes, ha az egyház is meghoz minden tőle
telhetőt az iskola oktatói és nevelői munkájának előbbrevitelére.

Anyagi és erkölcsi támogatásról lehet itten szó.
Evangélikus egyházunk alapjában véve anyagilag nagyon sze-

gény. Nem állanak rendelkezésére nagy vagyonok, alapítványi tőkék.
A nem éppen lekicsinyelhető államsegély mellett teljesen önmagára
van utalva. Egyházi kőzintézrnénveink, Így főleg mindenféle fajta
iskoláink teljesen a hívek áldozatkészségéből tartják fenn önmagu-
kat. Valamikor ez természetesebb volt, mint ma. Óseink nem várták,
nem is vérhatták, hogy valaki is segítsen rajtok. Néhány világi mág-
násunk ugyan óriási áldozatot hozott, de általánosságban egyházunk
a maga anyagi erejéből táplálkozott.

Ha azonban végiglapozzuk egyházunk történetet, megható pél-
dáit látjuk az áldozatkészségnek a hívek részéről. Ebből az önzet-
len áldozatkészségből épültek fel a templomok, iskolák, lelkészi és
tanítói lakások. Ebből az áldozatkészségből keletkeztek közintézmé-
nyeink. Ebből az áldozatkészségből nőttek fel hihetetlen gyorsaság-
gal anya- és leánygyülekezeteink. Az üldöztetések és elnyomatások
idején nem kérdezték, honnan vegyük a sok pénzt templom és is-
kola építkezésekhez? Csak az építési engedélyt szorgalmazták. Az
áldozatkészség sokszor a lehetetlennel volt határos. Sok-sok hívönk
egy-két szép hold földje ment el Így. Semmit sem sokallottak. Ment
minden dünnyögés és zokszó nélküli

És ma? Csodálatos és sokszor szinle érthetetlen, hogya mai
aránylag, módosabb híveink mennyire idegenkednek az anyagi ter-
hektöl. Es ha sikerül nagynehezen áldozathozatalra hangolni híve-
inket, ez sokszor csak a gyülekezet érdekkörén belül lehetséges. A
nagyobb testvéri közösséggel szemben nincsen meg az a testvéri
szolidaritás, rnelyre ma Iokozottabb mérlékben szükség van. Nem
tudjuk híveink áldozatkészségét ugy felhevíteni, hogy ennek lángja
átcsapjon akár a szomszédos gyülekezetbe, avagy éppen az egyete-
mes közősségre I -, .

Az anyagi áldozatkészség ma fokozottabb mérvben játszik sze-
repet. Különösen iskolai szempontból. Az iskola munkáia megnöve-
kedett, mert megszélesedett a célkitűzése is. Egészen más igények-
kel lép fel ma az iskolával szemben maga az egyház, a társadalom,
a nemzet és a család. Természetes, nagyobbak az igények Így a
felszerelés, tanszerek, higiénikusabb tantermek stb. terén is. Anyagi
áldozatot jelent az is, amikor a tanítócsalád ma már kulturember-
hez méltó, egészségesebb, tágasabb lakást sürget, hogy ne legyen
emiatt a társadalom szárnkivetetlje. Akármerre tekint szemünk,
sokfélére volna szükségünk, hogya mai modern kor igényeit kielé-
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gíthessük és ez mind anyagi áldozatot kiván, rnely azonban bőven
meghozza lelkiekben a kamatot.

Az anyagiak mellett azonban nem nélkülözheti a népiskola az
erkölcsi támogatást sem: Nem lehet célom, hogy az alkalmakat el-
soroljam bő részletességgel. Azonban ezt az erkölcsi támogatást
végtelenűl fontosnak tartjuk azért is, mert ez adja meg a népiskola
és annak munkása, a tanító számára azt a lehetőséget, hogy egyé-
nileg, társadalmilag olyan elhelyezkedést találjon, rnely őt hivatali
állásénél. magasztos tanítói hivatásánál és lelkiismeretes hűséggel
elvégzett munkásságánél fogva, méltán megilleti. Az egyház keretén
belül is. Az új zsinati törvények igyekeztek e téren a helyzetet eny-
híteni, előbbrevinni, mert lehetőséget adtak ahhoz, hogyatanítóság
az egyházi életben és az egyházi közigazgatásnak minden fontosabb
ágazatában az eddiginél nagyobb működési teret kapjon.

Dr. Kapi Béla püspök urunk Őnagyméltóságának a vonatkozó
rendelkezése pedig szintén kedvező alkalmat jelent arra nézve, hogy
az egyház az iskola munkáját a tanító' szernélyiségének fokozottabb
megbecsülése, . szeretetének, hálájának és 'elismerésének kifejezése
által emelje- és eredményesebbé tegye. Gyarló emberek vag yúnk
valamennyien. A szeretet, a hála, az elismerés minden ember szá-
mára lelki megnyugvást, új életet, új erőt, bizakodást, új lendületet,
új szent lelkesedést. sőt sokszor új célkitűzést is jelent. Kövessen
el tehát az egyház mindent, hogy tanítójával szemben lerója hálá-
ját abban a szeretetben, elismerésben és értékelésben, mely meg-
élénkíti egész tanítói lelkületél és felfokozza további munkakedvét.

Az osztatlan evang. elemi népiskola hit- és
erkölcstani tananyagának részletes beosztása.

Ida: Simon Lajos, Hács, (Folytatás.)

24. félóra. A Szentlélek az igaz hitben megszentelt és meg-
tartott. A mult lecke kikérdezése. A jó Isten előtt megigazult ember
a Szeritlélek segítségével igyekszik megmaradni új életében, amely-
ben újraszüleíettnek érzi magát. Ez a megszenteltség. A megszentelt
állapotban az ember fö öröme a jó Isten akaratának teljesítése és
a legnagyobb szomorúsága, ha emberi gyarlóságból bűnbe esik. A
megszenteltségben csak akkor jutunk előbbre, ha az igaz hitben
megmaradunk. Oe a hitben megint csak a Szentlélek tarthat meg
bennünket. Ezért egészen a Szeritlélek vezetésére kell magamat
bíznern. Ez pedig .úgy történik meg;ha Isten igéjét örömest hallgatom
és követern intéseit. Azt olvassuk a Bibliából : "Aki lelkezdette ben-
netek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig". (Filip. 1 : 6.)
Mi tehát a Szentlélek munkáia ? Meghívás, megvilágositás, bűnbánat-
keltés, megigazulás és megszentelés. Legtöbbször 'ilyen sorrendben
következik el az ember jó útra térése, Azért a Szeritlélek a munká-
jának a sorrendjét üdvösség rendjének is nevezzük. (Tékozló Iiú.)
Ki tart meg bennünket az igaz hitben? Mire jut az, aki az igaz
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hitben marad? Tehát az üdvösségre nem a saját cselekedetem,
erőm által jutok el, hanem egyedül az igaz hitem által. Az is bizo-
nyos, hogy aki az igaz hitben él. annak a cselekedetei is jók, rnínt
ahogya jó fa jó gyümölcsöt terem. Kedves gyermekeim! Tavasszal'
a szél megrázza a fákat és a bokrokat és a jó tavaszi Nap rájuk
süt. Es azok egyszerre rügyet hajtanak, virágoznak, nem kell nekik
kérni a Napot, mégis rájuk süt. De nem is tudnák ezek kérni, hiszen
nincsen nekik lelkük. De nekünk van lelkünk; értelmünk is van,
szabad akaratunk is van. Aki nem kéri a Szentlelket, arra az el
sem jön, az aztán semmi jót sem tehet: nem teremhet jó gyümöl-
csöt. Sokszor hallottátok és tudjátok is Szentkönyvünk ezen arany-
mondását : Amely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre
vettetik. Kedves gyermekeim, úgy-e nem akartok tűzre vettetni? Jaj!
akkor kérjétek a Szentlelket ! Mondiátok és énekeljétek : Jövel Szerit-
lélek Úristen! Segíts meg és szeritelj meg, hogy mindíg jót tehessek!
Enekeljük el a 244. énékünket!

25. félóra. Hol munkálkodik a Szentlélek ? A mult lecke ki-
kérdezése: Mi a Szeritlélek munkája? Mik a Szeritlélek ajándékai?
A Szeritlélek az ő ajándékait nemcsak nekem kínália, hanem min-
den keresztyén embernek is. Emlékezzetek csak, rnikor a Szeritlélek
kitöltetett az apostolokra, Péter apostol prédikálni kezdett. Most már
nem félt, mint a főpap udvarán, hanem bátran elkezdte mondani:
"Ti férfiak! Tudjátok meg, hogy a názáreti Jézus Istentől küldött
férfiú volt, de ti keresztfára feszítettétek és megöltétek. Isten azonban
feltámasztotta, Úrrá és Királlvá tette Ot". A 'hallgatók közül.sokan
megilletődtek és azt kérdezték, hogy mit kell tenniök, hogy üdvözül-
jenek. Péter azt felelte: "Térjetek meg és keresztelkedjetek meg a
Jézus Krisztusnak nevére, a bűnöknek bocsánatjára". Péter beszédére
minlegy háromezeren megkeresztelkedtek, vagyis keresztyénekké
lettek. A keresztyéneket együttvéve Anyaszentegyháznak nevezzük.
Azt már tudjátok, hogy mivégett jött el a Szentlélek : azt is tudjátok,
mi az Anyaszentegyház. Mjvégett is jött el a ~~entlélek? Az Atya-
isten Jeremtette a világot, O tartja is fenn és O is visel rá gondot.
Az Ur Jézus Krisztus megváltotta a világot, vagyis lefizette az
emberekért a váltságot és minden kegyelmet megszerzett az emberek
számára. A. Szentlélek pedig azért jött le a földre, hQgy amit az Úr
Jézus Krisztus megszerzett minden ember számára, O azt az egyes
emberekkel közölie. Az ajándékok, a sok kegyelem készen van,
csak ki kell osztani : a Szeritlélek evégett jött le a földre, hogy az
egyes emberek lelkében munkálkodjék a világ végéig. Azokat az
embereket, akiket a Szenilélek kormányoz, szent, igaz embereknek
is mondjuk. Ezeknek a kÖZÖSSége a keresztyén Anyaszentegyház.
Ezt az egyházat másképpen Istenországának is nevezzük. Az Isten-
országának tehát csak a Szenilélek által megszentelt keresztyének
a tagjai. Keresztyén Anyaszentegyház (lstenországa) csak egy van,
mert Krisztus is csak egy. Olvassuk el a Bibllából a Kor . .1. 3: 11.
verseit! "Mert más fundamentomot senki sem vethet azonkívül,
amely vettetett, mely á Jézus Krisztus." Énekeljük el a 248. éneket 1

26. félóra. Az igaz egyház. A mult lecke kikérdezése. Hány
egyház van? Ezt az egyházat az emberek az idők folyamán meg-
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rontották. Emberi okoskodásokat kevertek Jézus szent - tanításaiba.
Krisztus után körülbelül ezer évvel már annyira megromlott a ke-
resztyénség, hogya hamis tanítás folytán kétrészre szakadt az egy
egyház. Egyik fele lett a görögkeleti, vagy röviden a keleti egyház;
a másik fele pedig a római katolikus, vagy nyugati egyház. A nyu-
gati egyházban 500 év mulva megint szakadás állott be. Ugyanis
az lsten Fia vallását annyira elváltoztatták, megrontották, hogy nem
is lehetett ráismerni a Krisztus egyházára. A jó lsten azonban tá-
masztott olyan férfiakat, akikkel megtisztíttatta az O egyszülött Fia
által alapított, de az emberek által megrontott egyházat a téves ta-
nításoktól. Igy az idők folyamán több különféle keresztyén felekezet
alakult. Hát akkor melyik az igaz egyház, mert csak egy lehet az?
A sok egyház közül abban valósul meg. az Isten országa, azaz az
az igaz egyház, amelyik tisztán és igazán hirdeti Jézus tanítását és
a Jézus által rendelt két szenlséget Jézus rendelése szerint szolgál-
talja ki. Ez az egyház a mi szeretett evangélikus keresztyén egyhá-
zunk, mert a mi egyházunk egyenes folytatása az apostoli keresz-
tyénségnek. A mi igaz egyházunk Jézus tanítását tiszlán a Biblia
alapján hirdeti, s a szentségeket is Jézus rendelése szerint osztja ki.
Ezért evangélikus egyházunkhoz rnindhalálig szeretettel ragaszkod-
nunk kell, hiszen ez az igazi egyház! Oe azért a más felekezefű-
eket sem szabad lenézni, kigúnyolni, hanem szerételtel és igazi
evangéliorni élettel kell nekik megmutatnunk, hogy milyen az igazi,
keresztvént élet! Milyen a jó evangélikus keresztyén ember? Temp-
lomiáró, imádkozo, éneklő, Biblia-olvasó, áldozatokat hozó, feleba-
rát-szerető. Keressük meg a Szentkönyvünkben a következő helye-
ket: Jel. 2: 10. v.: "Légy hív mindhalálig és néked adom az élet-
nek koronéját". Ján. 3: 11. v.: .Tartsd meg azt, amid van, hogy
senki el ne vegye a te koronádat". Mát. 5: 16. v.: ..Ugy fényljék a
ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedete-
iteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat". Enekeljük el a 236.
énekünket!

27. félóra. A Szeritlélek áldásai. A ~ult lecke kikérdezése.
Melyik az igaz egyház? Kik ennek a tagjai? .A Szentlélek első
nagy áldása, melyben az igaz keresztyéneket részesíti a bűnbocsá-
nat. Aki tehát igazán hiszi, hogy minden bűnét a jó lsten napon-
ként megbocsátja, az mindennap új erővel törekszik a jóra és az
emberek szerétetére. Az ilyen ember napról-napra közelebb jut a
tökéletességhez, rnelvet majd a halál után a rnennyben ér el. A bű-
nöket egyedül csak az Isten bocsáthatja meg. (Márk. 2: 7.) A Szerit-
lélek másik nagy áldása a feltámadás. Mindenkinek meg kell hal-
nia. Azt azonban nem tudjuk. hogy mikor halunk meg, melyik év-
ben, melvik napon; nem tudjuk, hogy hol halunk meg. Azt sem
hogy soká leszünk-e betegek, vagy hirtelen halunk-e meg. Csak azt
tudjuk, hogy bizonyosan meghalunk és hogy mindennap közelebb
jutunk a sirhoz. Mi a halál? A halál nem más, mint a lélek elvá-'
lása a testtől. Mindkettő visszatér oda, ahonnan származott. A test
a földből lett; tehát a testünk visszatér a földbe. Lelkünket az Isten
leheli belénk; tehát a lélek visszatér az Istenhez. Testünk a világ
végéig a földben marad. A világ végén Isten ismét visszaküldi lel-
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künket a testünkbe és mi feltámadunk: A feltámadt testünk azon-
ban majd sokkal tökéletesebb fog lenni; mint amelyik meghalt: azért
a feltámadt testünket megdicsőűlt-testnek is nevezzük. A Feltáma-
dáskor Isten ítéletet is fog tartani. A jókra örök jutalom, a gono-
szokra örök kárhozat vár. Olvassuk el Kor. I. 15. részt: A Szent-
lélek harmadik nagy áldása az örök élet: A feltámadás után azokra,
akik igazán hittek a Jézus Krisztusban, örök élet vár. Az örök élet
kibeszélhetetlen lelki boldogság, melyet nem is tudunk elképzelni e
földön. Boldogok leszünk, mert mindíg együtt leszünk Udvözítőnk-
kel. Ott igazán egy akol lesz egy pásztor alatt. A gonoszok ellen- .
ben örökké győtrődnek éz kinlódnak bűneikben. Ez lesz a bünteté-
sük. Olvassuk el Szentkönyvünkből : Tim.' 1. 4: 7-8. verseit! Ez bi-
zonnyal igaz! Énekeljük el a 357. énekünket! .

28. félóra. A Ill. hitágazatról tanultak összefoglalása.
29. félóra. Az 1. hitágazatról tanultak . összefoglalása.

MEGJEGVZÉseK
A székesfehérvári tanügyi kiállításról.

Irta: Halrnai Olivér.

Az ujságokban is olvastam róla, körzeti felügyelőm is említette
akkor, mikor iskolámat megvizsgálván, a községünkhöz tartozó pusz-
tára vitt gépkocsiján, hogy ott is végezhesse' nagyhorderejű köteles-

.ségét. Lenyűgözően beszélt a kiállításnak szernléltetési anyagáról
stb-ről. Egy hétre rá pedig hirtelen felutaztam Fehérvárra.

A kiállítás mindenképpen megkapott. Szép volt, jó volt. S ami
a mi részünkről érdeklődest kiválthatott, az csaknem teljes egé-
szében ott volt. Délelőtt 10 órától délután I-ig és délután 3--6-ig
állandóan néztem és jegyeztem. Feliegyzéseim, mivel gyorsírással
készültek. terjedelmesek, de én csak éppen a bennünket érdeklő
áttekintést nyujthatom cikkemben, s főleg az óvódáról, elemi isko-
láról és tanílóképzőről számolok be.

A kiállítás szinhelye a mostani esztendőben felépült Szent
István elemi népiskola volt.' Az anyag csaknem teljesen megtöltötte
a kétemeletes iskolát. Még a folyosók is felhasználtattak e célra.
Grafikonok, képek, szemleltető eszközök, tanulóleírésok, rajzban
elkészített tanrnenetek, térképek Ioelalték le a falakat.

Az iskola hármasbeosztásu bejáratánál áttekintő, a látogató-
kat útbaigazító tájékoztatást nyujtoltak a következő falra festet! sza-
vak: 1. Földszint. Iskola, tanár, tanító: prot. vallás, önálló alkotások,
római kat. vallás, nevelés. 2. I. emelet. Didaktika, tanári (tanítói)
munkák : ifjúsági egyesületek. sportkörök. rajz. írás, cserkészet, 3.
II. emelet. Kereskedelem, iskolánkívűli nép művelés ; mezőgazdaság, .
ipari középiskolák. női ipariskolák, iparosfanonciskolák.

Aránylag gazdag anyaggal szerepeltek a kerület óvodái. Több
rajztanmenetet láttam. Az egyik annyira megtetszett. hogy le is rná-
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soltam. Más alkalommal esetleg" részletesebb ismertetés keretében
visszatérek erre az anyagra. A kézimunkák a következő csoportokat
vetítették szemeink elé: papirhaitogatés, fűzés. szármunkák, szalma-
és háncsfonások. kukoricalevélböl kés~ült alakok.

Az elemi iskolák famunkái. rajzai, szöveíhulladékokból és
vászondarabkákból készült illusztrációi, néhány fizikai eszköz s az
agyagmunkák jók voltak. Itt említem meg, hogy végtelenűl kedves
írásbeli és rajzbeli munkáket láttam az 1. emeleten s hogy külön
lejegyeztem magamnak az elemi iskolákban tartott zsebkutatás foly-
tán előkerült tárgyak nevét. Részleteket, mint már az óvódéval kap-
csolatosan is említettem, esetleg egy újabb cikkben sorol ok fel. Igen
örültem annak; hogy az önálló alkotások ama termében elemi isko-
láink közvetlen szomszédai a tanítóképzők voltak. Kedves térképek
(növényekröl, írókról), a gyakorlatiasságra alapozó kézimunkák, fizikai
eszközök, a természetrajzi és vegytani órákon készítelt prepará-
tumok, szernléltetö eszközök igen megkaptak s egyben örömmel
állapitom meg, hogy most már a képzök is teljes erővel azon van-
nak. hogy a számukra készített tanterv követelményeinek immár az
életre-, gyakorlatiasságra való nevelés szempontjaból is megfelelje-
nek. -A tanítóképzők küldték talán .11 legpompásabb anyagot erre a
kiállításra. A rajzzal kapcsolatban tanított dísz-' és zsínórírás s kiváló
gondossággal készült rajzanyag, a kiállilás csúcspontját alkotja Varga
Lenke Ill. évf. tanítónövendék rajzaival s egyéb tehetségek. alkotá-
saival. .Igen szép Varga Lenke ama szénrajza, mely Barátnőim címet
viseli. Ot leány látható a rajzon; olyan az, mint egy csokor, fesle-
dező rózsák ból összetéve.

'Sok-sok anyaget hoztak az ipariskolák. Állatok, használati tár-
gyak, (baba kocsik) s félelmetes modellek (pl. lan k) sziníe hibátlan
kivitelben álltak szemeim előtt. A polgári iskola famunkái kedvesek
voltak őtlegességük folytán. A _középískolák igen korrioly anyaggal
szerepeltek ebben a teremben'.

Az ..ifjúsági· egyesületeket feltüntető gralikonszerű épületrajz nem
tönteti fel ískolagyülekezeteinket ,s így hiánvosnak mondható az az
adat, mely az elemi iskolák 3 egyesület ének tagszámát 43.171-ben
állapítja meg. '. -.

Igaz, van egy érdekes kirnutatás az egyik egyesületről arra vo-
natkozólag, hogy rnilyen anyagok gyűjtésével jutott pénzhez, továb-
bá mivel s hány tanulót segélyeztek 1930-1937-ig az egylet tagjai.
Például gyüjtöttek többek közt : ónpapirt, levelezőlapot. gyógynövé-
nyeket. narancshéjal stb.-t.

A cserkészet Iöbb teremmel szerepel. Sok térképet láttam s
szép albumokat. Igen tetszett az a térkép, mely a mi cserkészeink
a földkerekség különböző országaiban megtartott nagyobb táboro-
zásait mutatta 'be, A cserkészpróbák útja, valamint a haza-, Isten-
és ernberszereletből kinövő .cserkészfa szemléletes ábrázolása soka-
kat percekig megállásra kényszerített. Kél! is, hogy a rninden jót,
szepet és nemesei ápoló és követelő cserkészet, mint egyik leg-
befolyásosabb nevelési tényező, szerepellen ily nagyméretű kiállítá-
sokan s egyben égetően szükséges az egyes alakulatok nagyobb-
mérvű 'megalakítása rninden magyar' iskolában. Ha ez az egész
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vonalon megvalósulna, akkor bizonyosan nem látnánk oly szomorú
grafikont, mely a következö adatokat tárja elénk: Akisdiákok 35%-a
51 percet játszik naponta, a nagyok 19%-a 30 percet s 35% 42
percig sétál. ,

A tanár és tanító munkáját feltüntető termek is alapos munká-
kat tártak szemeink elé. A tanítók nyelvtudása, külön tanfolyamok
végzése, évi óraszámai s órabére. valamint iskolai és irodalmi mun-
kássága közelebbről érdekeltek, de az idő rövid volt. Láttam váz-
lato'kat,rajztanmeneteket elemi iskolai és középiskolai tanerők részé- ,
fől egyaránt. Jók voltak a gyógyítva nevelő iskolák munkaerői ké-
szítette szernléltető eszközök, a hónapok napjait és az órák anyagát
feltüntető óralapszerű szerek. Sajnos, sietnem kellett s így ezt a részt
elhagyván. megnéztem a neveléssel foglalkozó termeket, Az eszté-
tikai nevelés anyagát Ielsorakoztató terem, valamint a nevelés külsö
és belső tényezőit ábrázoló képek: rajzok, kézimunkák s végül a
kegyelet terme a minta tanterembe vezettek., A legújabban készült
padok, az oktatófilm készítése s annak bemutatása mély benyomást
keltettek minden pedagógus látogatóra és szülőre. Egy érdekes sze-
mélyi lapot is láttam ezen a' folyosón, azonban csak - futólagosan
tekintettem át. Alapos munkál végzett az a pápai tanítónövendék,
ki ezt összeállította, azonban véleményem szerint a 4-5 ívoldalra
terjedő személyleírás nem válhatik be a gyakorlati életben. Erre
külön visszatérek elkelornadtán.

\ .
Néhány iskolai életet ábrázoló fényképet is láttam. Erd község

története is sok esztétikai, valamint történelmi érzékről tanúskodott.
Alapos rnunkát végzett .az illető tanerő.

Hátra volnának még az ipari- és mezőgazdasági iskolák s a
női iskolák anyagai. Szép ezek anyaga is. Nekem igen tetszettek a
pápai tanítóképző. munkái minőségileg és különősen mennyiségileg.
Szép fém munkákat és nagyszerű fényképeket láttunk a MAY. mű-
helyekben dolgozó ifjaktól, ill. róluk. '

A kiállítás csengője megszólalt. Pontosan hatot mutatott az
órám. A látogatók, jó magam is, egyik teremből a másikba siettünk,
hogy azt, amit még nem láttunk, v. még egyszer szerelnénk látni,
újra meglekinthessük. Egy negyed óra mulva csendes volt az épület
s én azon vettem észre magamat, hogy egyedül vagyok az előcsar-
nokban, hol egy-két szót " még papírravetettem az egyik érdekes
kimutatásról.

KÉR E L E/M. Tisztelettel kérem szeretett Kartársaimat, hogy
boldogult férjem:' KISZELY JÁNOS BIBLIAI TÖRTÉNETEIT 8:Z 1.,
Il., Ill. és IV. osztály számára a jövő tanévre is megrendelni és
ezzel családornat támogatni kegyeskedjének. A könyvecskék ára
50 és 70 fillér. Ebből kedvezményt is adok. - Kartársi üdvözlettel:

Özv.Kisz~ly Jánosné.
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EGVESöLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ
Iskolai rendtartás és fegyelmi szabályzat
az evangélikus elemi népiskolák részére.

(Szabályrendelettervezet.)
1. Az evangélikus elemi népiskola tantervét, tantervi utasításait.

rendtartási és a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályait az egyház-
kerületi presbiteriumok, az egyházkerületi tanítóegyesületek meghall-
gatásával az egyetemes közgyűlés állapítja meg. (E. T. V. tc. 5. §.)

Az egyetemes közgyűlésen megállapított szabályok és kiadott
utasítások minden evangélikus elemi népiskolára kötelezök. .

Helyi viszonyok által indokolt módosításokat az egyházkerületi
presbiterium az egyetemes presbiterium jóváhagyásávalléptethet életbe.
(E. T. V. tc. 5. §, 2. ,bek.)

2. Az evangélikus elemi népiskolában csak az egyházegyetem
által engedélyezett tankönyveket szabad használni. (E. T. V. tc. 41. §.)

3. A tanév munkanapjainak száma az iskoláztatási kötelesség
teljesítése tárgyában kiadott 130.000/1922. VIlI. a. sz. Vkrn. rendelet
46. §-ának első bekezdésében fölsorolt elemi népiskolák mindennapi
tan folyamában 220, a második bekezdésben fölsoroltakban pedig 188.
A továbbképző. népiskolában a tanításra 58 félnapot kell fordítani.
(28.580/1933. V. a. sz. Vkm. rendelet.)

4. A szorgalmi idő tartamát - az annak kezdetére és végére
vonatkozó egyházi és állami rendelkezések keretei között - az
iskolai bizottság állapítja meg annak szem előtt tartásával, hogy a
3. pontban foglalt rnunkanapokat az iskola elérje.

5. Az egyévi tanítási idő a mindennapi iskolák I.-IV. osztá-
lyaiban - a tanévi szüneteket beszámítva - nem lehet kevesebb
9 hónapnál és egyik osztályában sem lehet több 10 hónapnál.

6. Az iskolai bizottság a szorgalmi idő kezdetére, végére és
tartamára vonatkozólag a tanítótestület véleményét köteles kikérni.

7. Az iskolai bizottság a tanítótestületnek az évzáró ünnepély
előtt - május havában - az idevonatkozó országos törvények és
rendelkezések figyelembevételével o tett javaslatára megállapítja a
következő iskolai év kezdetét, a beíratások időpontját. Ezt a tanító
a záróvizsga alkalmával kihirdeti, május 20-ára a községi elöljáró-
ságnak bejelenti. (Vkrn. 67.800/1937. sz.)

Az iskolai bizottság elnöke gondoskodik, hogy a megállapított ,
időpont a tanítás megkezdése előtt a községben szokásos módon,
továbbá szószéki hirdetés útján is közhirré tétessék.

8. Az 1. o.-ba kivétel nélkül csak olyan tanulók vehetők föl,
akik 6. életévüket szept. 15-éig betöltik. (Vkrn. 32.101/1934. sz.) A
középiskolai törvény az elemi népiskolai tankötelezettségről szóló
1921. xxx. tc. 21. §-át hatályon kívül helyezvén. hatályát vesztette a
130.700/1922. VIlI. sz. a. Vkrn. r. 21. §-a is. Ezért az. elemi népiskolák
1. o.-ba beíratkozni kívánó tanulóknak kerengedély többé nem adhatá.

9. A felvett tankötelesek száma lehetőleg ne legyen több tan-
o termenként 80-nál.
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10. Az iskoláztatási kötelesség teliesitésének biztositasán - az

1921. évi XXX. tc., illetőleg az ezen törvény végrehajtása tárgyában
kiadott rendelet (Vkm. 130.700/1922. VIII. a. sz. r.) értelmében -
az igazgató őrködik, evégből végzi általában mindazokat a teendőket
s gyakorolja mindazokat a jogokat, melyeket az iskoláztatasi köte-
lesség teljesítésének biztosításáról szóló törvény és rendelet a nép-
iskola igazgatójával szemben megállapít.

11. Az iskolába felvétel s a felvételi. napló vezetése az újonnan
jött tankötelesekre nézve az igazgató tiszte, ki a félvett növendékeket
az illető osztályba bentalja. A felvételnél az osztály tanítók segédkezni
tartoznak. A már helyben iskolába járó növendékeket a következő
osztály tanítója veszi föl. A növendékek fellebbvitelénél fölmerült
kérdésben az érdekelt osztály tanító meghallgatásával az igazgató dönt.
Fölvételi vizsgálatot ai osztály tanító kérdezése alapján az igazgató
vagy az iskolai bizottság elnöke előtt kell tenni. A fölvételi vizsgálat
díjtalan. A fölvétel ügyében fölmerülő panaszt mind a tanító, mind
a szülő az iskolai bizottság elnökenél jelenti be. A más helyen
született tankötelesek születési adatait az iskolai bizottság elnöke
szerzi be. Az ilyen értesítést iskolanyilvántartás céljára hivatalból a
lelkész tartozik megküldeni. Tanév közben csak a lakóhely változása
esetén íratható át a tanköteles más iskolába és akkor is csak a
szabályszerűen kiállított elbocsátólevél fölmutatásával. (Vkm. 62.353/
1937. VI. ü. o. sz. r.)

12. A tanító a gondviselő bejelentése s az esetleg bemutatott
bizonyítvány alapján a növendékek mulasztásaira nézve igazolásul
fölhozott indokokat szabadon mérlegeli s az elmaradást ehhez mérve
igazoltnak tekinti vagy igazolatlan mulasztásnak minősíti. Ígazolási
indokok: a) ha a tanköteles gyermek olyan betegségbe esik, amely
miatt otthon kell maradnia; b) ha az orvos a tanulót a gondviselő-
jének háztartásában előfordult ragályos betegség miatt az erről szóló
bizonyítvány értelmében az iskolából kitiltotta; c) a család körében
előforduló nagyobb csapás, tűzvész, árvíz, haláleset; d) nagyobb
családi ünnep; e) az időjárási viszonyok, az ennek folytán vagy
egyébként előállott közlekedési nehézségek esetében. Az a) esetben
a tanító igyekszik megbízható értesülést szerezni, esetleg orvosi bizo- .
nyítványt kíván. A d) esetben a tanító ad engedélyt a tanításról el-
maradásra, de csupán egy-egy ni pra. Két, kivételesen háromnapi el-
maradásra a tanító engedélvéhez többtanítós iskolánál az iskola
igazgatójának, egytanítós iskolánál az iskolai bizottság elnökének
hozzájárulása szükséges.

13. A tanév első két hónapjában hetenként, később kéthetenként
köteles az iskola vezetője egy napon belül az igazolatlan mulasztók-
ról szóló kimutatást az iskolai bizottság elnöke útján a községi
elöljárósághoz juttatni.

f4. Az igazolatlan iskolai mulasztások után befolyó bírságpénzt
a községi elöljáróságtói az iskolai bizottság elnöke veszi át s az
1921. évi XXx. tc. 14.· §-a szerint jár el.

Az iskolamulasztási büntetéspénz szabályszerű elszámolását
minden iskola vezetője az iskolai bizottság útján a tanév elején, leg-
később október hó 20-áig beterjeszti a községi. elöljárósághoz.
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15. A tanév lartama alatt a következő iskolai szünetek tarthaíók:
tI) .minden iskolánál .a vasárnap;
b) hetenként két fél- vagy egy egész nap a mindennapi isko-

lában 'aszerint, amint ezt a továbbképzőiskolai oktatás vagy más
helyi körülmények lehetővé teszik;

c) karácsonykor december 23-ától január' 3-áig ;
d) husvétkor: a nagyhéten husvét után kedd estéjéig;
e) áldozócsütörtök és a reformáció emléknapja;
f) pünkösd szombatia .és két ünnepnapja;
g) nemzeti ünnepnap;
h) más esetben a tanerőnek a továbbképzés céljait szolgáló

egyházmegyei, egyházkerületi s egyetemes tanítóegyesületi üléseken,
szemínáriumokon s a felsőbb egyházi hatóságok által rendezett
tanítói értekezleteken részvétele miatt adható hivatalos szünet;

O egyéb kisebb szürret évről-évre ismétlődő s a helyi viszonyok
által megokolt rnezőgazdasági vagy hasonló természetű okból (szüret,
tengeritörés, országos vásár stb.) csak abban az esetben adható, ha
az az iskola törvényesen - az iskolai bizottság részére a Vkm.
130.700/1922. VIlI. a. sz. rendelete 46. §-a 1., illetőleg 2. bekezdésé-
ben biztosított munkanapengedrnény levonásával - megállapított
munkanapok számának elérését nem gátolja.

A reformáció emlékünnepe mindíg annak napján tartandó a
helyi szokás szerint : december 6-án a kormányzó névünnepén
iskolai szünet adandó; ugyanígy március 15-én hazafias ünnep tar-
tásával ; május hó egyik vasárnapia anyák napja iskolai ünnepéllyel :
május utolsó vasárnapján megemlékezés a hősökről : végül lehetőleg
májusban tartandó kirándulással egybekötve a madarak és fák
napja is.

Iskolai szünet nélked a tanítás egyik óráján ismertetéssei meg
kell emlékezni február 27-én az alkoholellenes mozgalomról, június
4-én a trianoni gyásznapról. június 18-án Magyarország kormányzó-
jának születésnapiáról.

Az iskola másvallású növendékeinek ünnepnapiaikon. valamint
vallásgyakorlatokon szünetet kell adni, vallásoktatásra pedig az iskolai
tanrend zavarása nélkül hetenként meghatározott órát kell engedni.

Az a), c), o) alatt fölsorolt szüneteket évről-évre meg kell tar-
tani. Az O pont alatti esetleges szünetet a tanítótestület javaslatára
az iskolai bizottság adja.

16. Nem tekinthető szünetnek a tanító vagy tanítótestület által
növendékeik részére tartott fél- vagy egésznapos kirándulás, iskolai
séta, a madarak és fák napja, vagy iskolai szórakozás (maíális),
amelyet, mivel a gyermekek pihenőjét elvenni nem szabad, mindíg
a tanítási napon kell tartani, a tanítónak, illetőleg a testület minden
tagjának köteles részvételével.

17. Az iskolába járó növendékeknek egyenként, vagy összesen,
nem nevelési célokból kirendelése, a temetéseket sem véve ki, tilos
és csak egyházi vagy iskolai ünnepélykor, vonás, vagy kegyeletes
célokból engedhető meg az iskolai bizottsági elnök tudtával és
beleegyezésével.

18. A haladási naplóban a munkanapok számát sorszámmal
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kell ellátni, hogy minden egyes népiskola szorgalmi idejét annak
hatósága ellenörízhesse. Ugyanott íöl kell tüntetni az iskolai szünetek
pontos idejét is. Három napnál hosszabb (rendkivüli) szünet az
esperesnek mindíg bejelentendő.

19. Az egyhuzamban való tanítás engedélyezése' valamennyi
néniskolára nézve a kir. tanfelügyelő hatásköre alá tartozik. (Vkm.
67, 432/1935. sz.) Nem megokolt ilyen engedély iránt előterjesztett
kérelem olyan községben, amelyeknek .távolabbi lakott külterületei
vagy egyáltalában nincsen, vagy csak csekély számban vannak. Az
engedély csak a téli hónapokra és csak olyan esetekben adható
meg, amelyekben azt a helyi körülmények valóban elkerülhetetlenül
szükségessé teszik. ' '

20. Egy-egy osztályban az egyházegyetem tantervi utasítása és
oraterve alapján megszabott óraszámnál többet nem lehet tartani.

21. A napi tanítási idő kezdetét és végét a helyi körülmények
szerint az iskolai ev kezdetén a tanítótestület javaslatára az iskolai
bizottság állapítja meg.

22. A tanító a tantervben és utasításban megszabott óraszám-
nál többre díjazás nélkül nem kötelezhető.

23. A tanítónak a tanítási idő alatt állandóan az iskolában kell
tartózkodnia s szorgalmi időben a tanítás ideje alatt.az iskolai bi-
zottság elnökének engedélye nélkül egy napra sem távozhatik el. A
kántortanító sem a szorgalrni idő alatt, sem a szünetben nem távoz-
hatik ily engedély nélkül egy napra sem. A tanító többtanítós isko-
lában távozását a helyettesítés iránti intézkedés végett az igazgató-
nak is bejelenti. Ha az iskolai bizottság elnöke a távozás tudomá-
sulvételét megtagadia. az esperes dönt.

24. Minden tanító köteles saját osztályára nézve a következő,
az egyház és állami felsőbb hatóságok részéről megállapított rend-
tartási naplókat vezetni:

1. lelvételi naplót, 2. mulasztási naplót, 3. anyakönyvi naplót,
4. haladási naplót. A felvételi naplóba a tankötelesek a ielentkezés
sorrendjében, a beíratás alkalmával írandók be; a mulasztási nap-
lóba a beíratások befejezése után a felvételi napló alapjá-n - az
egy-egy tanterembe és egy tanítóhoz járó gyermekekről külön-külön
példányban - a tankötelesek ABC rend szeririt veendők fel. Az
anyakönyvi naplóba a tanköteleseket osztályok szerint ABC rend-
ben al.időszak végén, osztályozás előtt kell bevezetni. Kívánatos
továbbá, hogy minden iskofa vezessen rendes nyilvántartást a be-
iratasi dijak kezeléséröl, azok felhasználásáról, továbbá az iskolai
kölcsönkönyvtár kezeléséről: a Kir. M. Egyetemi Nyomda 638., 639.,
640. és 641. sz. nyomtatványai alapján. (Vkm. 1930/882/4-674. sz.)

, 25. Minden népiskolai tanköteles részére evangélikus kiadásu
.Ertesítö könyvecske" állítandó ki avégből, hogy igazolja: eleget
tett-e tankötelezettségének, továbbá, hogy a szülők a tanuló szor-
galmáról, magasiseletéről karácsonykor, husvétkor "és a tanév végén
tudomást szerezzenek. Az osztályozás az 1. és II. időszak végén
számjeggyel, az év végén betűvel történik. Az értesítő könyvecske
bélyegmentes. Kiállítésaért dij nem szedhető. A könyvecske árát
azonban a tankötelesek tartoznak megfizetni.



26. Az elemi népiskoláról afeisőbb hatóságok által kivánl es
elkészített minden kimutatás nak és adatgyűjtő ívnek egy-egy példá-
nyát az iskolai irattárban meg kell őrízni.

27. A tanév folyamán vasárnaponként liturgikus gyermekisten-
tisztelet tartandó - a téli időben az iskola termében - s azon az
iskola minden tankötelese mégjelenni tartozik.

28. Az iskolai évet istentisztelettel kell megnyitni és azon az
iskola minden növendéke és tanítója megjelenni tartozik.

29. A tankötelesek, ahol ezt a helyi viszonyok megengedik, a
harmadik osztály tói fölfelé - lehetőleg együttesen - ahol pedig ez
a nagy szám miatt nem lehetséges, a tanítótestület részéről kidol-
gozott és az iskolai bizottságnak bemutatott terve szerint csoportonként
felváltva a vasárnapi és ünnepi rendes istentiszteleteket is látogassák.

30. A téli hónapokban csak a nagyobb és jól =ruházott gyer-
mekek vegyenek részt a templomi istentiszteleteken. Nagyon hideg
téli napokon nem kell a gyermekeket templomba vinni.

31. A köznapi istentisztelet és a temetési idő mindenütt lehető-
leg úgy szabályzandó, hogy a tanítási 'időt ne zavarja.

32. A rendes és pótbeíratás alkalmával vagy év közben beirt
tanköteles gyermekekről kiállított egyéni lap 3 napon belül az iskola
vezetője részéről a községi előliáróságnak beküldendő. Ugyancsak
a tankötelesek létszámában beálló minden változásról (utólagos be-
íratkozás, kimaradás, kizárás, az illetékes községi elöliáróságot-Zá
órán belül értesíteni kell. (Vkm, 130,700/1922. VilI. a. sz. 12. §).

. 33. A beírt tanulők ste tisztikáiát a Vkm. 62,900/1937. VI. sz.
rendelete alapján további intézkedesig nem a 15. mintáju kimutatá-
son, hanem az uj mintáju "Osztálybeosztás az elemi népiskolában"
c. nyorntatványon kell minden iskola vezetőjének 5 pontosan egye-
ző példányban az évi október 1.-i állapotnak meglelelően 'kitölteni
és 1 házipéldány. 1 a körzeti felügyelőnek megküldendő példányban
a vármegye kir. tanfelügyelőjének 3 példányban október 5-éig meg-
küldeni.

34. Minden iskola vezetője tartozik október 20-ára az "iskolai
bizottsá~ elnökéhez beteneszteni a Protestáns Tanítói Internátus
Alapra történt beíratási dij beiizetéséröl szóló jelentést a Vkm.
58,874/1936. sz. rendeletében közölt 6 kérdésre adott válaszok alap-
ján. A jelentés novembe-r 15-ére az esperes útján fölterjesztendő a
kir. tanfelügyelőhöz. .

35. Minden év október végéig igénylendők a m. kir. erdőigaz-
gatóságok útján a tavaszi fásításhoz és erdősítéshez szükséges hu-
sángok, csemeték.

36. Minden év november 5-ére beterjeszti az iskola vezetője a
nem Áll. Tanszemélyzet Országos Nyugdiiintézetének kérdőpontjaira
vonatkozó nyugdiiintézeti bejelentést az iskolai bizottság elnökéhez,
aki azt az esperes útján november lO-ére felterjeszti a kir, tanfelü-
gyelőhöz.

37. Azonnal jelenti a tanító családi pótlékra vonatkozó igényét,
annak beállása esetében az iskolai bizottság elnöke útján a Központi
Illetményhivatalnak, a családi pótlék megszűnését okozó körülmény-
nyel egyetemben. (Vkm. 1641/1932),
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38. Minden O-sal és 5-sei végződő évben minden tanító tartozik
~ év március l-éig 4-4 példányban az espereshez beterjeszteni a
Minősítési lapot. (Vkrn. 38,700/1936. II. sz.)

39. Minden olyan iskola tanítója köteles a következő tanévi
órarendet, tananyagbeosztást. tankönyvjegyzéket és óratervet az év
április l S-éig "az iskolai bizottság elnökéhez beterjeszteni. amely is-
kolára vonatkozólag e rendtartási iratok jóváhagyása abban a tan-
évben lejárt. Ez iratokat az év május' hó 31-éig terjeszti fel az isko-
lai bizottság elnöke az esperes útján a kir. tanfelügyelőhöz. A mult-
ban jóváhagyott és jegyzetekkel ellátott tananyag-beosztás ujabb
jóváhagyásra felterjeszthető.

40. Minden olyan iskola vezetője, ahová magán tanuló iratko-
zott be, május 20-áig az iskolai bizottság útján figyelmezteti a ma-
gántanuló gondviselőjét, hogyatankötelesnek a figyelmeztetésben
naptár szerint megjelölt időpontban magánvizsgálatra kell jelentkez-
nie. (Vkm. 130.700/1922. VIlI. a. sz. 43. §).

41. Minden iskola vezetője tartozik junius hó 8-áig az espe-
reshez jelentést fölterjeszteni a Iásításhoz, erdősítéshez szükséges
dugványok nevelése, illetőleg a madarak és fák napjának megtartá-
séró]. Ez a jelentés a Vkm. 49.887/932. és 46,695/935. sz. rendeletek
értelmében úgy teendő, hogya második rendelet folytatásaként ve-
endő az első rendelet 6 pontja. Ez a rendelkezés nem menti fel az
iskolák vezetőit az alól a kötelezettség alól, hogy a madarak és
fák napjának a megtartását az év május havának 20. napjáig a
községi előljáróságnak is jelenteni tartoznak.

42. Minden iskola vezetője tartozik a népiskolai statisztikai-
adatgyűjtőívet az év [unius 10-éig az iskolai bizottság elnöke útján
az es peres hez felterjeszteni.

43. Minden iskola vezetője köteles abban az esetben, ha a
6-ik tanévben mindennapi oktatásban részesülő tanköteles a kitű-
zött ismereteket a tanév. végéig előreláthatóan nem sajátítja el, erről
a tanköteles szabályszerű iskoláztatásáért felelős szernélyt irás ban
értesíteni. Ha a tanévvégi vizsgálaton megállapítást nyerne, hogya,
tanköteles a kitűzött ismereteket nem sajátította el. az iskola veze- .
tője a kötelező oktatás meghosszabbítása iránt az iskola helyi ható-
ságához előterjesztést tesz. (Vkm. 130.700/1922. vm. a. sz.). A 12.
évüket már betöltött s az elemi népiskola VI. osztályát el nem vég-
zett valamennyi tanuló kimutatását az év [unius , 15-éig kell az isko-
lai bizottság elé terjeszteni. Az iskolai bizottság a tanév végén meg-
tartandó ülésében egyenként foglalkozva a kimutatásban szereplő
tankötelesekkel, a kimutatás erre vonatkozó rovatába bejegyzi, kinek
a tankötelezettségét s mennyi időre javasolja meghosszabbítani. Az'
iskolai bizottság határozatáról a -tanköteles iskoláztatásáért felelős
szernélyt azzal a figyelmeztetéssei kell értesíteni, hogy a határozat
ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül az iskolai bizottságnál
felszólal hat. A felszólalás joga a tanítót (tanítótestületet) is megilleti.

44. Minden iskola vezetője tartozik a körzeti iskolafelügyelői
látogatásról felvett jegyzőkönyvet l másolati példányban ilyen má-
solatnak az iskolafelügyelőhöz történő megküldéséve] egyidőben az
espereshez fölterjeszteni.

273
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45 .. Az iskola vezetője minden év junius 30-áig a 2. sz. mintáju
el. isk. statisztikai kímutatást tartozik a kir. tanfelügyelőhöz és a
Központi .Statisztikai Hivatalhoz beterjeszteni.

46. Az iskolai évet évzáró vizsgai ünnepellvel kell befejezni,
melynek sorrendjét az iskolai bizottság elnökével együtt a tanítótes-
tület állapítja meg. .

47. Az évzáró vizsgai ünnepély célja, hogy az iskola, mint
nevelési tényező és kőzrnűvelődési intézmény iránt a szülök és a
közönség érdeklődése íölébresztessék. Evégből annak vezetése során
ki kell tünnie a növendékek haladásának és felemelőleg kell hatnia.
Ezért annak alkotórészét szavalatok, hazafias és vallásos énekek s
jelenetek is képezzék. Az évzáró ünnepély elnöke az iskolai bizott-
ság elnöke, ahol pedig két vagy több lelkész van (a helyettes lel-
készt is számítva), köztük egy, előre megállapított terv szerint kije-
lölve. Az iskolai bizottsági elnök vagy kijelölt másik lelkészelnök
akadályoztatás a esetén az igazgató tanító elnököl vagy más megbí-
zott világi egyén.' ..

48. Egy tanító vezetése alatt álló osztály, vagy osztályok évzáró
ünnepe 2 óránál tovább nem tarthat. Kívánatos az évzáró ünnepélyt
a növendékek munkáiból alkotott gyüjtemény-kiállítással egybekötni.

49. A tanév folyamán a tanító növendékeinek erkölcsi maga-
viseletét, szorgalmát, s a tanulásban tett előhaladását gondosan meg-
figyeli, ennek alapján karácsonykor, husvétkor és az iskolai év végén
azt a következö fokozat szerint állapítja meg: .

a) Erkölcsi magaviselet: 1 = dícséretes, 2 = ió, 3 = tűrhető ..
b) Szorgalom: 1 = dicséretes, 2 = változó, 3 = hanyag.
c) Előmenetel: 1 = kitűnő, 2 = jeles, 3 = jó, 4 = elégséges, 5 =

elégtelen.
50. A tanév befejezése előtt az iskolából kimaradt növendék

csak akkor vehető fel magasabb osztályba, ha a következő iskolai
év elején pótvizsgát tesz. A pótvizsgát az osztály tanító és az igaz-
gató, az utóbbi helyett egytanítós iskolában az iskolai bizottság
elnöke előtt lehet letenni. A pótvizsgálat díja 10 pengő, amely a
vizsgáztató kat egyenlő arányban illeti meg.: ha a kimaradás beteg-
ség miatt történt és a potvizsgázó szegény, a pótvizsgálat díjtalan.

51. Az osztályzásnál a tanító bölcs mérsékletet tanúsítson szigo-
rúsággal párosítva. H~ valamelyik tanuló egy vagy két tárgyból mégis
elégtelen osztályzatot nyert, az a következö tanév elején az igazgató-
tanító jelenlétében [avítóvízsgálatot tehet, s ha akkor is elégtelen
osztályzatot nyerne, az osztályt isrr.ételnie kell. A javítóvizsgálatért
díj nem szedhető.

52. A tanköteles korú gyermeknek nyilvános' népiskola látoga-
tása alól fölmentést, s magánvizsgálat tevésére, valamint esetleges
elhalasztására engedélyt az iskolai bizottság adhat. A tanköteles
gondviselője, .s az iskola igazgatója, tantíója azonban az iskolai
bizottság határozata ellen észrevételt tehet, amely esetben az iratok
Iölteriesztendők a kir. taníelügvelöhöz, ki a fölmentés kérdésében
végérvényesen dönt. (Vkm, 130, 700-1922. VIlI. a. sz. r. 4., 25., 26.,
27., 43. §§-ai.)

. 53. Magántanulők csak az iskolai év végén és .az iskolai év
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elején vizsgázhatnak. Magánvizsgálatra az iskolai bizottság részéről
kitűzött határidőre az érdekelteknek jelentkezniök kell. Később jelent-
kezők csak az iskolai bizottság elnökének engedélyével bocsáthatok
vizsgára. Magánvizsgálat az osztály tanító és az igazgató, egytanítos
iskolában a tanító és az iskolai bizottsági elnök előtt tehető.

Magántanulók a 'rendes tanulókra megállapított beíratásí díjat
és 20 pengő vizsgadíjat fizetnek, rnely a vizsgáztatókat az 1924. évi
43-970. sz. Vkm. r. 5. pontjában megállapított arány szerint illeti,
szegény tanulok magánvizsgálati díját az iskolai bizottság elengedheti
vagy .mérsékelheti. . .

54. Ha a legfeljebb két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert
tanulők szabályszerűen tett javítóvizsgája sikerült. ez a körülmény
az anyakönyvi napló rájuk vonatkozó. rovatában íöliegyzendö. Kettő-
nél több tárgyból elégtelen osztályzatot nyert tanuló osztályismétlésre /
utasítand6. .

55. Leányegyházközségekben a konlirrnációra előkészítésnél a
tanító segítsége is igénybe vehető.

56. A tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzat. Az iskolai
fegyelemre vonatkozólag általában a következőket tartsa s:iem előtt
minden tanító :

a) A társadalmi érintkezésben,' a szülőkkel való érintkezésben
egyaránt nyerje meg a tanító a bizalmat, s tapintatos bánásmódiával
törekedjék példás magatartást tanúsítani.

b) Szeretettel telt, kornoly, igazságos bánásmódjával nyerje meg
a gyermekek bizalmát.

c) Erdemen felül ne iutalmazzon, méltatlanul ne bünfessen,
egyes növendékekre vonatkozólag kivételt ne tegyen. .

d) Parancsa teljesítését minden tanulótol egyaránt követelje·meg.
e) A tömeges büntetést kerülje, mert ez majdnem mindig mél-

tatlanokat is sújt, így erkölcsileg káros, hiszen megrendíti a· tanulók-
ban a tanító igazságszerefetébe vetett hitet. .

f) Vegyen észre minden hibát, kihágásl, rendetlenséget és orvo-
solja azonnal. v -

g) A növendékeknek egymás ellen irányuló panasza ügyében
a való tényállás kiderítése előtt ne ítéljen.

h) A tanulók rendtartására nagy gondot fordíts on , s különösen
a rendes, pontos ískolábaiárásra, a tisztaságra, rendszeretet és köte-
lességteljesítés kifejlesztésére legyen nagy gondja.

/ O A büntetés megválasztásánál legyen figyelemmel a tanuló
egyéniségére.

j) Különbséget kell' tenni a tanulás elhanyagolásából származó
hibák, elevenebb vérmérsékletből származó pajkosságok és erkölcs-
telen hajlamokból eredő vétségek között. . . . .

k) A fegyelem gyakorlásának legbiztosabb és célravezető esz-
köze a jó tanítási módszerben, a gyermekek figyelmének lekötésében,
a velük való okos foglalkozás ban rejlik. Az a tanító, aki feladatát
lélektanilag érti és gyakorolni is tudja, megtorló eszközökre igen
ritkán szorul. •

l) Igen nagy nevelő hatása van annak, ha a tanító olyan bün-
tetésben részesíti a vétkest, amely tettének természetes következ-
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ménye. PI. hazugság, szószegés büntetése: bizalommegvonás.V erekedes
és csúfolódásért a tanulótársaktói történő elkülönítés. Rendetlenség,
szenny, piszok okozásáért a rend, tisztaság helyreállítása. Feladat el nem
készítésénél a szabad idő elvonása, s a mulasztás pótoltatása stb.

m) Ha :a tanító a tanulónak durvaságból eredő kihágásait,
dacoskodását, erkölcstelen beszédeit, a mások tule.idonának meg-
sértésére irányuló hajlamait, s más hasonló kornoly bajokat egyedül
vagy az igazgatóval és az iskolai bizottsági elnökkel közösen, vagy
a szülők útján megjavítani nem tudná, azokat az iskolai bizottság
tudomására hozza, esetleg az erkölcsi tekintetben a többi tanulóra
nézve káros hatást okozó tanuló kizárását hozza javaslatba.

57. A fegyelmi büntetés fokozatai:
a) Szeretéttel és komolysággal intés négyszemközt, azután nyil-

vánosan. .
b) Megpirongatás először négyszemközt, azután nyilvánosan.
c) Padból kiállítás (térdeltetés nélkül), esetleg külön ültetés, a

közös játékból rövidebb vagy hosszabb ideig kitiltás.
d) Tanítási óra után az iskolában merasztás, ami azonban csak

a nappall órákban és a tanító felügyelete mellett történhetik.
e) Az igazgató útján megintés.
f) A tanítótestület előtt való megintés.
a) A szülőknek szóbeli vagy írásbeli értesítése, szükség esetén

arra történö felhívásban, hogya gyermeket házi fenyítésben részesítsék.
h) Az iskolai bizottság hoz a tanítótestület útján történő bejelentés

és vélemény, végső intézkedés megtétele vég tt.
58. A tanítótestület (tanító) iskolája számára az iskolai rend és

fegyelem teljes és egyöntetű gyakorlása végett házirendet készít.
E házirend magábanfoglalja az iskolaépület tisztántartása, a takarítás
módja, a szellőztetés rendje, a fűtés, továbbá a tanulők iskolába
jövetele és fogadása, a tantermekben, a folyosókon és az iskola
egyéb helyiségeiben viselkedése, óraközben történő felügyelete, fog-
lalkozása, szórakozása tekintetében szükséges rendelkezéseket, vala-
mint az egészségügyi, elővigyázati és az iskolaszolga teendőire vonat-
kozó szabályokat. Ez a szabályzat a gyermekekre egyenlően vonat-
kozik, s számukra könnyen érthető legyen. E házirend megtartását
éber felügyelettel és szoktatással állandósítsa a tanító. A házirendet
az iskolai bizottság elnöke hagyja jóvá. Azt a tanítótestület évenként
átvizsgália, s azt a szükséghez mérve az iskolai bizottság elnökének
jóváhagyásával módosítja. A házirend lényeges pontjait a tanterem-
ben ki kell függeszteni, annak a tanítóra vonatkozó pontjait minden
tanító felelősség terhe mellett teljesíteni tartozik.

59. Részben e házirendből folyó, részben egyébként felmerülő
rendtartási kötelessége még minden tanítónak, hogy:

a) tanítási napokon negyed órával a tanítás megkezdése előtt
megjelenik az iskolában, felügyel az ott levő gyermekekre, fogadja
az érkezőket; b) a gyermekeket és a tantermet tisztasági és egész-
ségi szempontból ellenőrzi; c) különös figyelmet fordít a gyanús
betegekre, s a ragályos betegeket a községi elöljáróságnak (orvos-
nak) bejelenti; d) a reábízott taneszközöket és felszerelési tárgyakat
leltár vezetése mellett gondozza.----
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Az evangélikus elemi népiskola igazgató..
jának szolgálati szabályzata.'

(Szabálvrendelettervezet.)

Al Ha az egyházközségnek három vagy ennél több tanítója
. van, az egyházközség a tanítás összhangzatos vezetésére és fel-
ügyeletére a tanítótestület meghallgatásával a rendes tanítók egyikét
választás útján az igazgatói teendők ellátásával bízza meg. Igazgatói
teendők ellátásával lehetőleg olyan rendes tanílót kell megbízni, aki-
nek legalább 10 évi tanítói szolgálata van. A megbízás hat évre
terjed és azt többször is meg lehet újitani. Az igazgató jog- és hatás-
körét az egyházkerületi presbitériumok meghallgatása után az egye-
temes közgyűlés szabályrendelettel állapítja meg. (E. T. V. tc. 51.
§ 1. bek.)

BJ Az igazgató megbízásának tartamára ugyanolyan összegű
igazgatói pótlékban részesül, amilyen összegű igazgatói pótlék ugyan-
annyi szárnú tanító esetében az állami elemi népiskolai igazgatónak
jár. (E. T. V. tc. 51. § 2. bek.)

ej Kétlánitós iskolánál a többtanítos iskola igazgatójára utalt
összes teendőket az esperes által megbízott, lehetőleg idősebb tanító
végzi. (E. T. V. tc.' 51. § 3. bek.)

DJ Az igazgató az egyházközségi képviselőtestületnek. az egy-
házközség presbitériumának hivatalból tagja. (E.T.V. tc. 25. és 34. §§.)

. EJ Hivatalból tagja továbbá az igazgató az egyházközség iskolai
bizottságának. A DJ és EJ pont alatti egyházkormányzati szervekben
valamint az iskolai bizottságban a népiskolai ügyek előadója.

FJ Az igazgató az egyházközségi. elemi népiskolai bizottság
(iskolaszék) szervezetéről és halásköréröl szóló és az evangélikus
egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálati viszonyait, továbbá az
evangélikus elemi népiskola rendtartását és fegyelmi szabályzatát
meghatározó szabályrendeletek keretein belül az egyházközség által
fönntartott elemi népiskolában az iskola egész beléletének. vagvis az
oktatásnak, nevelésnek, rendtartásnak és fegyelemnek körébe vágó
ügyeket vezeti, ellenőrzi és igazgatja' s vállvetve működik a tantes-
tülettel azirányban, hogy az iskola az evangélikus és nemzeti szel-
lemű nevelés és tanítás követelményeinek minél tökéletesebben meg-
feleljen, természetesen fönnmaradvén az iskolai bizottságnak, illető-
leg az iskolai bizottság elnökségének az ezen szabályrendeletekben
foglalt az a joga és kötelessége, hogy a tanítók kötelességeinek
miként való végzése, jogainak mikénl való érvényesítése fölött őr-
ködik, valamint az iskolai oktatásra, nevelésre, rendtartásra és fegye-
lemre fölügyel.

Ezek alapján:
1. a többtenerős iskola belső életének az illető iskolákra érvé-

nyes tantervi cél szellemében' való irányítása elsősorban az ezzel
megbízott igazgató tisztje és feladata, aki tanító munkatársaival egye-
temlegesen felelős az iskola nevelési és tanulmányi munkájéért :

2. az igazgató kötelessége gondoskodni arról, hogy az igazga-
tására bízott tantestület minden egyes tagja. nevelési és tanulmányi
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teendőit a tantervi éelriak megjelelően es ugy teljesítse, hogy az
iskola minden nevelési és tanulmányi munkájában összhang és egy-
öntetűség érvényesüljön. Ennek. érdekében őrködik, hogya nevelési
és tanulmányi ügyekben a tantestületi üléseken létrejött közös meg-
állapodásokat, határozatokat a tantestűlet minden egyes tagja kövesse :

3. az igazgató erre vonatkozó figyelmeztetései és utasításai a
tantestület minden egyes tagjára kötelezök.

G) Az igazgató elsőrendű föladata, -illetve kötelessége az iskola
jó hírneve, a tanítói kar működése fölött minden irányban örködni,
de egyúttal a tanítói kar tekintélyének őre és védője is.

H) Az igazgató hatásköre és teendői közelebbről :
1. Az iskolai bizottsággal. illetőleg annak elnökségével egyet-

értőleg őrködik, -hogy az ískoléztatési. kötelesség teliesitése az 1921.
évi XXX. tc .. illetőleg az ezen törvény végrehajtása tárgyában ki-
adott rendelet (Vkrn. 130.700/1922. VilI. a.: sz.), továbbá az e tárgy-
ban azóta kiadot! vkrn. rendeletek értelmében biztosíttessék. Evégből
az iskolai bizcUságot és annak elnökét az azoknak ezen törvényben
és .rendeletek ben megállapítottteendői és jogai gyakorlásában támo-
gatja, tanítótársait pedig az azoknak ezen törvényben és rendele-
tekben megállapított teendői teljes teljesítésében ellenőrzi.

Az iskoláztalási kötelesség teljesítésének biztosítására:
a) az iskolai év kezdetének és bezárásának, továbbá a rendes

és pótbeíratásoknak az iskolai bizottságok által meghatározott idő-
pontját a tanítók tudomására hozza; a beíratások időpontját május
20-áig a községi előljáróségnak bejelenti;

b) a népiskola rend tartásában megállapított módon, tanítótársai
közremunkálásával vezeti a beíratásokat és egyúttal intézkedik, hogy
a beírt növendékek a megelőző tanévben nyert osztályzataik szerint
a népiskola megfelelő osztályaiba beosztassanak : a növendékek
felebbvitelénél felmerült kérdésekben az érdekelt osztály tanító meg-
hallgatásával dönt; esetleges fölvételi vizsgálat alapján hozza meg
döntését, amelyen elnököl, az osztály tanító pedig kérdez. (RendI. ll. § )

c) javaslatot terjeszt az iskolai bizottság, illetőleg annak elnök-
sége elé az osztályoknak a tanítók k8zött való beosztására nézve.
Fölügyel. hogy a tanítók a tananyagbeosztást, óratervet. 'órarendet
és tankönyvek jegyzékét, minden oly tanévben, amelyben azok jóvá-
hagyása lejárt, elkészítsék, április hó 15-éig az iskolai bizottság elé
terjesszék aláirás végett, május 31-ére az esperes közbeiötlével a kir.
tanfelügyelőhöz jóváhagyás végett· fölterjesszék s a hatósági Jóvá-
hagyás után azokat az előirás szerint munkájukban [elhasználják,
tantermükben megfelelőerr elhelyezzék. Az igazgató a jóváhagyott
órarendet aláírja, az iskolának általa őrzött pecsétjével lebélyegzi és
gondoskodik, hogy azt a tanítók a tantermekben kifüggesszék;

d) fölügyel, hogy a tanítás a megállapított időpontban megkez-
dessék, az évi munkanapok száma betartassék és a tanítás a. meg-
állapított időben fejeztessék be;

. e} az igazolatlanul mulasztó tanulóknek a tanév első két hónap-
jában hetenként, később Kéthetenként kiállított kimutatását az osztály-
tanítóktói átveszi s egy napon belül az iskolai bizottság elnöke útján
a községi elöljárósághoz juttatja; ,
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ha az illetékes hatóság az igazolatlan mulasztőkkal szemben
nem járna el az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról
szóló törvény és rendeletek intézkedései szerint, ezen körülrnényről
az iskolai bizottságnak, illetőleg az iskolai bizoltság elnökségének
jelentést tesz; .

f) az egyes tanítóknak, ·illelőleg a tanítótestületnek az iskoláz-
tatásí kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló törvényben és
rendeletekben megállapított előterieszléseit, illetőleg véleményes javas-
latait az iskolai bizoltsághoz, illetőleg az iskolai bizottság elnöksé-
géhez fölterjeszti;

g) általában végzi mindazokat a teendőket és gyakorolja mind-
azon jogokat, melyeket az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biz-
tosításáról szóló törvény és rendeletek, továbbá az evangélikus elemi
népiskolák rendtartása a népiskola igazgatójával szemben megállapít.

2. Végzi az iskola ügyvitelévei járó mindazon kezelési munkát,
amely nem tartozik az osztályok külön munkaköréhez, éspedig a
tanítási órán kívül. Ezért az igazgatóra mindig olyan osztályt kell
bízni, melynek vezetése igazgatói feladatának ellátásában legkevésbé
akadályozze. .

3. Az igazgatónak az iskola 'épületében hivatalos helviséget
kell kiielölni, s hogya rendtartási, tisztasági s más egészségügyi
kővetelményeket állandóan ellenőrizhesse, lehetőleg az iskola épüle-
tében kell részére lakást biztosilani. s ha ott lakást kap, tartozik
olt is lakni.

4. Az egyházi és világi hatóságoktól érkezett hivatalos leiratok- .
ban foglalt intézkedéseket a tanítótestülettel közli s gondoskodik
ezeknek betartásáról.

5. Ellenőrzi a tanítói, ifjúsági és kölcsön-tan könyvtárnak a
fenriálló szabályzatok értelmében megkivánt kezelését, amellyel a
tanítótestület egyik tagját megbízza.

6. Vezeti az iskola iraltárát, iktató- és poslakönyvét.
7. A hatóságok részéről bekivánt és az iskolaügyre vonatkozó

kirnutatásokat, külörr'éle irásbeli munkálatokat a tanítók közremun-
kélásával 2 példányban megszerkeszti és az iskolai bizottság elnö-
kének beterieszti. .

8. A tanítókat az oktatásban, nevelésben, fegyelmezésben és
rendtartásban közvetlenül ellenőrzi. Ugyel. hogya tanítók tanítási
napokon egy negyed órával ji tanítás megkezdése előtt osztályaik-
ban a tanulok fogadására pontosan megjelenjenek és a tanulókat az
istentiszteletekre az egyháztanács rendelkezései szerint elvezessék
s rájuk fölügyeljenek. Ha arról szerezne meggyőződést, hogy vala-
melyik tanító ezirányú kötelességeit pontosan és lelkiismeretesen
nem teljesíti, a tanítót az első esetben bizalmasan figyelmezteti,
ismételt figyelmeztetésének sikertelensége esetén pedig az iskolai
bizottságnak tesz jelentést,

9: A tantestülettel időnként értekezletet tart, amely az iskola
·beléletének minden kérdéséről tanácskozik.

10. A tantestület esetleges kérelmeit és panaszait az iskolai bizott-
sághoz, illetőleg az iskolai bizottság elnökségéhez fölterjeszti.

ll. Az iskolai rendtartáshoz szükséges szabályszerű Iölvételi,
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.nyilvántartási, haladási és anyakönyvi naplók, valarnint az iskoláz-
. tatasi kötelesség teljesítése biztosításáról szóló rendeletek által előirt
egyéb kímutatások és rninták beszerzéséről gondoskodik. Azok szabály-
szerű. pontos vezetését ellenőrzi.

12. Osszeíria a könyv-, írószer- é.,sruhasegélyre szoruló szegény
tanulókat. a névjegyzéket a tantestület véleményes javaslatával az
iskolabizottság elé· terjeszti további intézkedés végett. .
, 13. Tanítótársaival egyetértőleg előterjesztést tesz az iskolaí
bizottságnak, illetőleg az iskolai bizottság elnökségének az iskolai
és tanítói könyvtárba beszerzendő művekről. Gondoskodik. hogy a
növendékek az iskolai könyvtár műveit rendszeres könyvosztás
útján olvassák.

14. Az iskolai bizottsággal, illetőleg annak elnökségével egyet-
értőleg őrködik, hogy az iskolában az egvházhetóságilaz engedélye-
zett tanszerek, tan- és kézikönyvek használtassanak. Ellenőrzi a
szabványos iskolai füzetek használatát.

15. Tanulmányi időszakonként többször, de évenként legalább
kétszer megjelenik egyes osztályokban, a tanítók előadásait figyelem-
mel kiséri, a tanulők írás-, rajz- s egyéb kézügyességi munkáit több-
szörösen és tüzetesen átvizsgálja és a látogatást követő testületi
ülésen rendszeresen beszámol tapasztalatairól az iskolai bizottságnak.
illetőleg az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz.

Az igazgató osztálylátogatás alkalmával saját osztálya felügye-
letét óraszünettel bíró, vagy más tanítóra bizza, aki a megbízásnak
eleget tenni köteles .

. a) Az iskolalátogatás alkalmával meggyőződik az iskolai rend-
tartáshoz szükséges szabályszerű naplók pontos vezetéséről;

b) megvizsgálja, hogy a tanító az egyházi hatóság és a m. kir.
vallas- és közoktatásügyi miniszler által kiadott tanterv, utasítások
és rendeletek szerint-e és földolgozta-e a kitűzött időre a tananyag-
beosztásban megállapított tananyagot; továbbá, hogy az egyes tan-
tárgyakat helyes módszerrel tanitja-e. E célból a tanulőkhoz az óra-
rend szerint fönnforgó tárgyak ból kérdéseket intéz, vagy tanulókat
a tanító által leendő fölszólításra megjelöl. A látogatás során tapasz-
taltakat az érdekelt tan erővel vagy négyszemközt, vagy ha az ügy
érdeke úgy kívánja, avagy ha észrevételei pedagógiai, didaktikai
vagy metodíkai szempontból tüzetesebb tárgyalást igényelnek, ezeket
a látogatást követö tantestületi ülésen beszéli meg;

c) meggyőződést szerez arról. hogy a tanító fönntartja-e a ren-
det az iskolában és a templomban; növendékei fegyelmezettek-e.
szoktatia-e növendékeit a házirendhez ; fegyelmezési eszközei és
eljárása a fenyítés módiaire nézve megfelelnek-e az evangélikus
elemi népiskola rendtartása és fegyelmi szabályzata c. szabályren-
deletben előírt fegyelmezési szabályoknak ; a növendékek dolgoza-
tait rendszeresen kijavítja-e :

d) megvizsgálja az osztály tisztaságát, a tanulők öltözködését
és azt. hogy közegészségügyi tekintetben nincs-e valami orvosol ni-
való; hogy fölszerelésekben és anyagiakban nincs-e valami hiánya
az osztálynak; tapasztalt hiányok esetéri az iskolai bizottságnak,
illetőleg az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz i
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. e) látogatását a haladási napló rovatába bejegyzi.
.16. A szabadságot kérő tanítónak háromnapi szabadságot ad.

Az iskolai bizottság elnökével egyetértőleg gondoskodik a betegsége
miatt meg nem jelent, vagy szabadságot: nyert tanító helvettesítéséről.

17. A tantermek taneszközeinek s egyéb fölszereléseinek Ieltá-
rát legalább egyszer, rendesen a tanév végén a tantermekben levő
tárgyakkal összehasonlítja, az esetleg hiányzó tárgyakra nézve az
illető tanitótól fölvilágosilást kér, illetőleg az iskolai bizottságnak,
illetve az iskolai bizottság elnökének jelentést tesz .

. 18. Főlügyel. hogya tanítók az iskolai bizottság határozatait és
utasításait végrehajtsák. .

19. Fölügyel, hogya megrendelt folyóiratok, szakkönyvek és az
iskolai kölcsönkönyvtár könyvei hiánytalanul megőriztessenek, tisz-
tán és rendben tartassanak s az ezekre vonatkozó nyilvántartások
rendben vezettessenek. .

20. Szükség eset éri érintkezik a szülőkkel, őrködik. hogy sem
a szülők. sem bármely más egyházközségi tagok a tanítókat közvet-
lenül felelősségre ne vonják. ilynemű panaszait az iskolai bizottság,
elnökénél jelenti be.

21. Az iskolai bizottsággal, illetőleg annak elnökével együtt föl-
ügyel, hogya tanítók .egvhézhatóségi engedély nélkül más hivatalt'
ne viseljenek. ,

22. Minthogy az elemi népiskolában 15-ik életévük betöltése
után kilépő ifjaknak mind hazafias, mind valláserkölcsi továbbkép-
zésere az ifjúsági egyesületek nagy szolaálatot tesznek, az igazgató
tanítótársaival vállvetve törekedjék ifjúsági egyesület létesítésével és
vezetésével a serdülő ifjúság gondozását előmozdítani. '

23. A tanköteles korú gyermeknek az iskolai bizottság részéről
nyilvános' népiskola látogatása alól adott fölmentés s magánvizsgálat
tevésére valamint esetleges elhalasztására nyert engedély ellen észre-
vételt tehet, mely esetben az iratok fölterjesztendők a kir. tanfelügye-
löhöz, ki a fölmentés kérdésében végérvényesen dönt. (Rendt. 52. §.)

24. A magánvizsgákon az elnöki tisztet betölti. Azon esetben,
ha az osztályának megfelelő a megánvizsgázó, a kérdező tanító
szernélyét az iskolai bizottság elnökével egyetértőleg kijelöli. A vizs-
gálati diiból a részére járó összegre a m. kir. vallés- és közoktatás-
ügyi miniszter 1924. évi 43/979. sz. r. 5. pontjában foglalt rendelke-
zések iránvadók. .

25. Altalában intézkedik az iskola belügyeiben, amennyiben
az F) alatt említett szabályrendeletek másként nem intézkednek.

26. A tanulők fegyelmezésében az evangélikus .elerni népisko-
lák rendtartásában részére megállapított megintést eszközli. (Rt. 57. §.)

27. Ha ti tanító a tanulónak durvaságból eredő kihágásait.
dacoskodésát, erkölcstelen beszédeit, a mások tulajdonának meg-
sértésére irányuló hajlamait s más kornoly bajokat egyedül vagy az
igazgatóval és az iskolai bizottsági elnökkel közösen, vagy a szülők
útján megjavítani nem tudná, azokat az iskolai bizottság tudomására
hozza, esetleg erkölcsi tekintetben a többi tanulóra káros hatást
okozó tanuló kizárását hozza iaveslatba. (Rendtertás.)

28. Az igazgatónak a fegyelem érdekében szükséges büntető
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joga nemcsak a saját osztályára, hanem az iskola minden n ven-
dékére kiterjed: "

a) ha az osztálvtanitó a fegyelem" érdekében sürgős fegyelmi
ügyet hozzá tesz át :

b) ha az iskola' valamely közös helyiségében olyan kihágás
történt, amely az iskolif"'vezetőjének azonnal való beavatkozását
nemcsak rnegokoltlá, de szükségessé is teszi;

c): ha az osztálvtanitót akár az iskolában, akár azon kívül vala-
melyik növendék szóval. vagyegyébként megsérti s az elégtétel
szerzése a növendék előtt példaadás okáért halaszthatatlan;

d) ha valamelyik osztálybane fegyelem annyira meglazult.ihogy
az iskola vezetőjének beavatkozása' szükségessé válik, addig is, míg
a testület a bajt közös megállapodás 'Utján orvosolhalja.

29. Ha az igazgató hivatalos' eljárása elé egyik vagy másik
tanitó akadályokat gördítene, az esetről az iskolai bizottságnak, ille-
tőleg az iskolai bizottság elnökségének haladéktelanul jelentést tesz.

I). Az igazgató és a tanító békességben élve, egymást támo-
gatják. egyöntetüen munkálkodnak. .

Ennek előmozdítása végett az igazgató ellenőrzö munkájéban,
mindenkor a tanítói tekintélyt szem előtt tartva. műkődik és tanító-
társaival szémben tapintatos és szeretetleljel bánásmódotbiztosíl.

J). Az igazgató az iskolai bizottság és annak elnöksége ellen-
őrzése alatt áll.

K). Azon - az egyházi, kultúrális, társadalmi és nemzeti élet-
ben kiváló érdemeket szerzett - tanítókat. akik akár .azért, mert
három. esetleg több tanerővel bíró olyan elemi népiskolában működ-
nek, amelyben az igazgatói állás más tanítóval töltetett be. akár
azért. mert egy- vagy kéltanerős iskolánál működnek, igazgatói állást
nem nyerhetnek. a püspök az illeték es iskolaszélei elnökség és
esperes előlerjesztésére igazgatói címmel ruházhatja fel.

Tálékoztató
a gyakorlati irány ú középlskoláról és a tanítóképzés

.új szervezetéről.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztálya
is szükségesnek tartja, hogy az 1938---':"39.·iskolai évtöl kezdve életbe-
léptetendö új iskolafajokkal haocsoíaios tudnivalókról az 'iskolák
igázgatóságai, a közép- és polgári iskoláknak különösea IV. osztá-
lyos tanulói. valamint o- szülői társadalom kellŐ tájékoztatást kap-
kassanak. A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban' közöljük:

Az elméleti irányu gimnáziumon kívül középiskola lesz a
gyakorlati irányú líceum, továbbá a mezőgazdasági, ipari és keres-
kedelmi középiskola.

A négy osztályi1. líceum készít elő többek között a vele kap-
csolatban fenntartott 2 éves tánítóképző-akadémiára, melyeknek fő-
iskolai jellege lesz. A líceumi érettségi bizonyítvány mindazokra az
állásokra és tisztségekre képesít, amelyek elnyeréséhez eddig közép-
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iskolai érettségi vizsgálat volt szükség~1. A~ egyetemek, jogakadé-
miák és hittudományi főiskolák kivételével képesít a liceumi érettségi
más főiskolákra, s a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem közgazdasági és kereskedelmi osztá-
lyán és a gazdasági szaktanárképző intézetben folytatandó tanul-
mányokra.

Aliceumban hu- és erkölcstant, mauuar nyelvet és irodalmat,
nemzetismereti és természetismereti tantárgyakat, egy élő idegen
nyelvet, mennyiségtant, raizoi, éneket, zenét, tesineoelesi; egészség-
tant, kézimunkát, gyakorlati gazdasági ismereteket, valamint alap-
vető nevelési ismereteket, Ieánuliceumbari ezeken felül egészség-
védelmi és családi nevelési ismereteket, az erre önként jelentkező
tanulóknak egy máscdilc , élő idegen nyelvet, s végül gyakorlati
gazdasági ismeretek helyett gyakorlati háztartási ismereteket kell
tanítani.

A rajz, ének, zene, testnevelés és kézimunka gyakorlati' része
alól testi fogyatkozás, egészségi okok vagy más alkalmatlanság
miatt felmentés adható. A tanítóképző-akadémiára azoában csak
felvételi (alkalmassági) vizsgálat után léphet az, akinek megfelelő
líceumi érettségi bizonyítványa van. .

Az eddigi tanítóképző-intézeti ezentúl liceumi felvételekre a
miniszter ezután pályázatot nem hirdet. A líceum elso evfolyamára
az vehető fel, aki a gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát
elvégezte és tizenhetedik életévét még nem töltötte be. A felvétel a '
középiskoldkhoz hasonlóképpen történik: a jelentkezés alapján az
igazgató veszi fel a tanulókat. Magántanulót felvenni nem szabad;
annyi növendék vehető fel, amennyi férőhely a tanteremben van.
Ebből a latinmentes iskolából nem rekeszthetők ki azok a tanulók,
akik gyakorlati életpályára akarnak menni. Előreláthatólag a közép-
iskolai tandíjszabályzat lesz az irányadó. ' ' ..

Tanítóképző-akadémiára csak azt lehet felvenni, aki a liceumi
érettségi vizsgálatot legalább.ió eredménnuel, a felvételi (alkalmas-
sági) vizsgálatott. pedig sikerrel kiáltotta. Címnáziumi vagy gazda-
sági középiskolai éreltségi bizonyítvánnyal a tanítóképző-akadémiára
felvenni senkit sem lehel. A tanítóképző-akadémiát csak nyilvános
úton lehel végezni. A hallgató tanulmányi ideje alatt egyúttal benn-
lakó növendéke az akadémiával kapcsolatos internátusnak. Az inter-
tiáiuson kívül lakásra engeaélyt nem lehet adni.

*
A tájékoztatással kapcsolatban a soproni áu.. h. ev. tanítóképző-

inuize! igazgatósága az egyházi főhatóság rendelkezése értelmében
arra kéri a liceumba folyamodó tanulókat, hogy jelentkezzenek a
már előzőleg hirdetett módon: kellőképpen felszerelt írásbeli kér-
vénnye/; azonban a tanítói oáluára való alkalmasság nem szükséges
a felvételhez. Kívánatos a mielőbbi jelentkezés. A fol.llomodványok
benyú.ftásának határidejét május 31-től bizonytalan ideig meghosz-
szabbították. R. K.

Tanító/es/vér, van feleséged, gyermeked? Gondolj az ő egészségükre is!
Ne feledkezz meg a Óyógyházról!
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A Tolna-Baranya-Somogyi Egy-
házmegyeí Tanítóegyesület f. évi június
hó 28-án reggel 8 órakor Dombóvárott
tartotta évi rendes közgyűlésétGrieszhaber
E- Henrik elnökletével, gazdag tárgyso-
rezettal.

Acsa, a pesti felsőegyházmegye egy·
házközsége : Galáth Gusztáv nyugalomba •
vonulásával megüresedett tanítói állásra
Malik Istvánt választotta meg, Nyuga-'
lomba-vonult Margócsy István, tb. espe-
res lelkész is, helyére egyhangú meghí-
vássai Palkovics István, a soproni theológia .
lektora került. Ünnepélyes beiktatása
báró Prónay György, egyházmegyei elnök
és Chugyik Pál főesperes jelenlétében
április 24-én volt. Szeverényi Sarnut,
Pankó Józsefet a magyarosilés terén el-
ért kivéló eredménye jutalmául a Julien-
egyesület díszoklevéllel tűntette ki.

A pestmegyei felsőegyházmegye tanítói,
hitoktatói és lelkészei részére június hó
9-én Foton velléstanítési pedagógiai
szemináriumot rendezett:' Chugyik Pál
főesperes, Pőhll Sándor, tanügyi esperes
és Roth Kálmán tanítóegyesületi elnök
elnökletével. Előadást: "Áhrahám törté-
nete theológiai szernpontból" címen
Zászkaliczky Pál fóti lelkész tartott.
Ábrahám engedelmességéről gyak. tanítást
Csepreghy Sándor fóti tanító mutatott be.
Mindkét kiváló előadás nagy érdeklődest
váltott ki. Több értékes hozzászólás után
az egybegyült lelkészi és tanítói kar el-
határozta, hogy a vallásos nevelés és
tanítás elmélyítésének érdekében a közel-
jövőben újra rendez szerninériurnot,

A BUVÁR juniusi számát Farkas
Zoltán tanulmánya nyitja meg: éles,
mélvreható szeme megkeresi a technika
Ieilődése és az erkölcsi kultúra elhanya-
golása közt tátongó mély szakadék fölött
átvezető hídet. Mély megdöbbenéssel
olvassa az ember utána Suliay Imre al-
tábomagynak. az ismert katonaírónak a
cikkét. amelyben rámutat, hogy milyen
eszközök szükségesek ahhoz, hogy egy
nagy várost a modern támadó repülő-
gépek ellen meg lehessen védeni. Ruisz
Rezső Nagy-Budapeste!. egyre inkább fej-
lődő lővérosunkat friss szemekkel mutatie
be. Tasnádi-Kubacska András a magyar-
országi pestisiárvényoknek. a fekete halál
pusztításai történetének szen teli megrázóan
szemléletes tanulmányát. Meduna László
a természettudós avatott bonckésévei tárje
fel a lángelme agyvelejének fizikai jelleg-
zetességeit, Zombory László a nyersanya-
gok és pótanyagok előállítási eljárásait;

HIR E K
Június első napjaiban tartotta az

Országos Euangélikus Tanáregyesület
évi rendes közgyűlését Sopronban gazdag
tárgysorozat mellett.

A Magyarországi Tanár- és Tanító-
egyesületek Szövetségének megalaku-
lását az oktatói rend szerosebb megszer-
vezése céljából az alakuló közgyűlés

. elvben kímondotta s az intézőbizottság
tagjává egyesületünk részéről vitéz Szügyi
Károly titkárt is megvá:lasztották.

A Zalai Evangélikus Tanítóegyesület
évi rendes közgyűlését 1938 június l-én
tartotta Tapoleán. amelyen a lanítókon
kívül megjelent az egyhm. elnöksége és
lelkészi kara is. Kovács Sándor felső-
dörgicsel ig.-tanító, 'elnök megnyitóiáben
meleg szavakkal emlékezett meg az' el-
hunyt Zébolví Gyula tanítőról. Szász
András "A tanító és a lelukutatés" címen
tartott előadást és ismertette "Mencsliely
község rajza" c. községmonografiai rnun-
káíét, A hivatalos leíratok, indítványok
letárgyal ása után Kdvács Sándor benyúj-
totta egyesületi elnökségéről való lemon-
dását, mivel a tanév végével nyugdiiaz-
tatását kér te. A tanítóegyesület nevében
Szész András 'egyesületi jegyző mondott
köszönetet a közel két évtizedes elnöki
rnunkáért. A megürült elnöki tisztségre
egyhangúan Szász András mencshelyi
tanítót választották -meg, aki beköszöntő
beszédében a lelkész és tanító szerétet-
teljes együttműködésének szükségét hang-
súlyozta. A [egyzői tisztségre Kirély József
szentantallei tanítót választották meg.

Az Eötvös-alap f. évi július hó 4-én
d. e. II órakor tartja Budapesten. a
Tanítók' Ferenc József Házában (VIlI.,
Szentkírélvi-utca 47.) LXIII. rendes köz-
gyűlését. A közgyűlés tárgysora : l.
Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3.
Jelentések a Házak életéről, 4. Jelentés
az Önsegélyző és Családjóléti Osztály
működéséről. 5. Zérósaérnadésok. költség-
vetések. 6. Jótétemények odaítélése. 7.
Tiszteletbeli tagok választása. 8. Tiszt-
újítás.

Köszönetnvtlvánítés. Hálás köszönetet
mondunk az Országos Evangélikus Tanító-
egyesületnek, az "Evangélikus Népiskola"
szerkesztőségének, Somogyi Béle Orszá-
gos Tenltóegyesületi . Elnök Urnak, a
Dunaközi Tantestületnek. a Tiszekürti
Tantestületnek felejthetetlen férjem és
édesapa elhunyta idején küldött szép
koszorúk ért és az evangélikus tanítóság
részéről kifejezett részvétért.

Özv. Kiszely Jánosné és családia.
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Svkó Dezsó a fizikai törvényszerűségek-
nek az ökölvívásban játszott szerepét
foglalja össze. Gunda Béla tartalmas kul-
túrtörténeti összefoglalása a világ legrégibb
ekemaradványaira emlékeztet. A tanul-
mányok és cikkek gazdag képanyagát
különös érdekességgel emeli Prém Lorend
fényképbeszámolója a Doloinitokról, Tangl
Harald elmeluttatésa a nyaralás. a pihe-
nés és a weekend iontosságát emeli ki
tudományos alapon. Geológiai sétára

Bogsch Lészlö 8 Balaton körnvékére.
vitéz Horváth Béla a lengyelországi.
wieliczkai sóbánya szédítő mélységeibe
vezet. A tátgyuk és feldolgozásuk tekin-
tetében egyaránt színes tanulmányokat
és a ..Tudomány műhelyéből" c. szem-
lénk rovatait száz érdekes kép kísérí, a
júniusi BUVÁR tehát úgy érdekessége.
mint· képei bősége tekintetében élvezetes
olvasmánya a modern tudomány mühely-
titkai iránt érdeklődő olvasónak.

Adakozások a Győgyházra : Lajoskomáromi iskola 20 P. Be-
nedek Anna diakonisszatestvér Pálfa 1 P. Kamondy Adolf Antal-
szállás 19'50 P. Mesterházy Imre ig.-tanító Nádesd. színdarabból 60'64 P.
Jékfaí G. Sándor Pusztamiske 2 P. Barfsch Lajos Györe 5 P. vitéz
Felkay .S. Ágfalva 2 P. Kiss Lajos Györúifalu 1 P. Németh Lajos
Dunaföldvár 3 P. vitéz Felkay Sándorné 25 P.

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

Az eucharisztikus kongresszus egyházzenei tanulságai.
Irta: Rezessy László fővárosi énekszaktanító, Budapest.

Május 29.-én ért véget a XXXIV. nemzetközi eucharisztikus
kongresszus, mellyel hazai katólikus testvéreink bámulatba ejtették
a világ minden részéből idesereglett zarándokok tömeget.

A kongresszus zenei rendje mintegy átmelszetét mutatta a
gyönyörűen fejlődő katolikus egyházi zenének. E pontnal meg kell
állania az evangélikus kántornak. Figyelő szemmel kell szétnéznie,
megállapítani a hasonló kérdéseket és elraktározni néhány leszür-
hető tanulságot,

Aki Aldoz ócsülörtök estéjén kisétált a Dunapartra. a káprá-
zatosan szép hajókörmenet közben olyan monumentális gyülekezeti
éneklést hallhatott. mely ritkán száll ég felé s melyet elfelejteni nem
lehet. Több százezer főnyi tömeg énekelt lelkesen. buzgó áhítattal és
olyan csodálatosan pontos ritmusban. (szabad téren. nagy tömegnél
ez igen nehéz) hogy' csak a remek rendezést látva, érthetjük meg,
hogyan csinálták ezt?

A Zeneművészeti Főiskola nagytermében elhelyezték a 'véros-
majori Cecilia-kórust. Bárdos Lajos vezényelt, Péter József ült az
orgonánál. A Cecilia-kórus énekét és az orgonaszót a rádió továb-
bította, a Duna két partján kb. 30 rnéterenkint elhelyezett hangszó-
rók pedig fölerősítették. A hangszórók közelében a budapesti isko-
lák és a Magyar Dalosszövetség megannyi különféle ponton elhe-
lyezett énekkarai vették át a rádió énekszavát s a tömeg, kezében
a hat fillérért árusított, 27 éneket tartalmazó (kóta és szöveg) ének-
füzettel. szépen bekapcsolódott. Meg kell 'még említeni, hogya du-
naparti rendező árádión kívűl állandó telefonösszeköttetésben volt
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a ZeriemuveszeH Főiskolával. ez viszont az olt felállított vevőkészü-
léken szépen hallhalta a dunaparti éneket. '

Ime. a pompás rendezés. ,
Pedig 10-15 esztendővel ezelőtt ők sem énekeltek igy. Az

ahány ház. annyi szokás, annyiféle éneklés állapota nálunk is ural-
kodott. Talán még szörnyűbb módon, mint ma nálunk. hiszen ők

-nern fordítottak nagy gondot a gyülekezeti éneklésre.' De erélyes
kézzel rendet teremtettek. Összeállították a Harmat-Sík féle "Szent
vagy Urarn " című énekgyűjteményt s annak kótáit következetesen
keltették életre gyülekezeteik énekében. ElIenzékük rnindenl elköve-
tett. hogy az ,egységesítést megakadályozza. de az erélyes püspöki
rendeletek végre is győztek. A harc még ma is tart. de ez már
csak a lüktető életet, munkét és előrehaladást jelzi.

, 'Az evangélikus kánforok is várják az egységesítő. uj. egyete-
mes korálkönyvet. Vérjuk az erélyes kezet. mely végre nálunk is
rendet teremt.

Elvárjuk ettől az eljövendő gyűjteménytől, hogy csak feltétlenül-
költői értékű művet lartalmazzon. Elvárjuk. hogy Lutherünk énekeit
s német eredetű koráliaínkat ritmikus .formában hozza. (A szővegi
részt természetesen a ritmus szerint kell .átkölteni.) Elváriuk, ,amit
talán első helyen kellett volna említenem, hogy ősi magyar éneke-
inknek sokkal tágabb teret adjon. mint a jelenlegi korálkönvvek és
várjuk' végül azt az erélyes egyetemes közgyűlési határozatot, mely
országunk minden egyes evangélikus egyházközsége használatára
kötelezőleg elrendeli az uj korál könvv et. melynek függelékében' az
egységes liturgiarend foglalhat helyet. Az igazi munka csak ezután
fog kezdődni, melyből a tanítóképzőknek és elemi iskolák nak igen
nagy részt kell vállalni. - de az isteni segítség a jólvégzett munka
közben s nláne az áldás nem maradhat el. .

A másik csodálatraméltó zenei esemény május 29.-én. vasár-
nap reggel a' Hősök terén ejtette ámulatba a hallgatóságot. Ehhez
fogható kórusteliesítrnénvt is ritkán hallhatunk. Bárdcs Lajos veze-
tésével olyan énekkaregyüttes énekelt. mely kb'. 1800 tagból állott.
Közrernüködött a budapesti katolikus templomi énekkarok egyesitett
1200 tagú vegyeskara. a magyarolszági katolikus papnövendékek
500 tagú gregorián kara. a Schola Cantorum Sabariensis és a MAy
egyesítelt 150 tagú fúvós zenekara.

Itt a tanulság talán kevesebb. de annál több a csodálnivaló. A
. kórus fölemelő hatását. ahol 300-an éneklik a basszust, 400-an a

szopránt stb .. kórusvezetö kartársaimnak. kik 20-30 állandó éne-
kest is nehezen tudnak összeszedni. nem kell részletesebben festenem.

Tanulság azonban itt is akad, Nem nekünk. az evangélikus
egyházi muzsika szerény munkásainak. hanem egyházi vezetőink-
nek. Ne sejnálják vezetőink az erkölcsi és anyagi támogatást egy-
házi énekkarainktóI. Sőt inkább nyújtsák még jobban felénk segítő
kezüket, hogy munkánk nyomán boruljon virágba az evangélikus
Musica Sacra. hogy ne csak papíroson, hanem a -valóságban is
éneklő egyházzá váljunk. Ha ez így' lesz. akkor a lelkes kis Ben-
jamin. a magyarországi evangélikus egyház is bámulatba ejtheti
maid' a világát.

*
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Mult évi hangjegyeink.

Több oldalról megnyilvánull kivánságnak. teszek eleget, amidőn
az alábbiakban közreadorn az 1937. év folyamán megjelent hang-
iegvmellékleteink rendszeres jegyzékét.

A) Vegyeskarok :

LBodenschalz E.: ..Feltámadt Krisztus e' napon". Könnyű
húsvéti kar.' (Mérc.)

2. Calvisius S.: ..Jézus Krisztus, ki üdvünkre". Könnyű húsvéti
kar. (Márc.) , , ','

3. Durante F.: ..Oh szabadits meg". Középnehéz bűnbánati
kar. (Márc.)

4. Erk L.: ..Angyalkar zeng szent éneket". Könnyű karácsonyi
kar orgonával. (Nov.)
. 5. GárdQnyi Z.: ..Magyar graduál-ének". Középnehéz könyör-

gés, (Dec.) , . .
6. Gumpelzhaimer A.: ..Békében és bátran megyek". Közép-

nehéz temetési kar. (Máj.) .
7. Gurnpelzhaimer Á.: ·..Óh uram szánj meg engem". Közép-

nehéz kar bárrnikorra. (Máj.) .,
8. Gumpelzhaimér Á.: ..Istent dícsérd énekkel". Középnehéz

dícséret. (Jun.)
9. Gumpelzhaimer Á.: ..Óh miért ily sok a szenvedés". Közép-

nehéz ó-évi kar. (Dec.) .
10. Hamar Gy.: ..Magyarok könyörgése ". Könnyű hazafias

kar. (Jan.) ,
11. Hasler L.: ..Krisztus ártatlan bárány".. Középnebéz bőjti

kar. (Febr.)
12. Kapi.Králik J.: ..Ádventi ének". Középnehéz ádventi kar.

(Nov.) .
13. (Kerál) ..Krisztus, ártatlan bárány". (Praetorius), Könnyű

bőjti kar. (Febr.) .
14. (Kerál) ..Régi hitben megujulva". (Gárdonyi.) Nehéz kórus

egyházi tisztviselő beiktatására, vagy jubileumára. (Okt.)
15. Mikus-Csák 1.: ..Könyörgés". Középnehéz nagypénteki kar.

(Jul.-Aug.) '. . .
16. Praetorius M.: ..Krisztusunk feláldoztatott". Középnehéz

húsvéti kar. (Mérc.) . . . . . ..
17. Praetorius M.: ..Dicsőség az Istennek". Középnehéz dícsé-

ret. (Ápr.) '.. . ,
18. Schütz H.: ..Hagyd az Urra utadat":. Könnyű kar bármi-

korra. (Márc.)
19. Schütz H.: ..Dicsérjük lelkesülten". . Könnyű dícséret.

(Szept.)
20. Schütz H.: ..Emberek, örvendezzetek". Könnyű dícséret.

(Szept.)
Megjegyzés: vegyeskar énekeiheti az alább felsorolt egynemű

karok közül Praetonus ..Fohész'l-át.
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B) E:gynemu karok t

1. Tetszés sz e r in ti (férfí-, női-o gyermek) e g y n e m ű karok.
1. Gárdonyi Z.: ..Szabadség-kánon". Középnehéz hazafias ká-

non. (Febr.)
2. Gumpelzhaimer Á.: ..Úh örvendj hát". Középnehéz kará-

csonyi vagy húsvéti kar. (Jul-Aug.)
3. Gumpelzhaimer Á.: ..Reggeli dal". Középnehéz kórus. (Nov.)
4. (Korál) ..Adj nékünk békét kegyesen". (Gárdonyi.) Könnyű

kar. nemzeti ünnepre. (Jan.)
5. (Korél) ..Tündöklő hajnali csillag" (Praetorius) Középnehéz

virágvasárnapi vagy húsvéti kar. (Ápr.)
6. Othmayr G.: ..Az Isten igaz bíró". Középnehéz kar bármi-

korra. (Ápr.)
7. Othmayr G.: ..Ige. Dávid első zsoltárából". Középnehéz kar

bármíkorra. (Okt.) ..
8. Othmayr G.: ..Örvendezem". Nehéz dícséret. (Okt.)
9. Praetorius M.: ..Fohász". Könnyű kánon zeneünnepre. (Iul-

Aug.)
10. Praetorius M.: ..A 137. zsoltár". Nehéz bűnbánati kar.

(Szept.)
11. Schulek 1.: ..Ártatlanság szent báránya". Középnehéz bőjti

vagy nagypénteki kar. (Jun.)
II. Kizárólag Iérfik aro k.
12. Hamar Gy.: ..Kárpátoktói Adriáig". K6zépnehéz hazafias

kar. (Jan.)
13 Walther J.: ..Jézus Krisztus. üdvösségünk". Nehéz bő.ti v.

nagypénteki kar. (Febr.) -
Megjegyzés: egynemű kar énekelheti továbbá az .A) 'csoport

(vegyeskarok) 6.. 7.. 10. és 17. sz. alatt felsorolt darabjait is.

C) Egyéb hangjegyek :
1. Elefánty Sándor: ..Régi magyar énekek" c. dolgozalának

kottapéldái. (Ápr., Máj.)
2. Gárdonyi Z .. Előjáték a ..Mintha szárnyon szállna" korál

dalia mához. orgonára. (Szept.) . .
Közreadtunk tehát összesen 33 karéneket. Ezek közül vegyes-

kar énekelhet 21. férfikar 17. gyermekker 12. női kar 15 kórust.
Kérem karvezetőinket, hogy a kottamellékletekre vonatkozó

kívánságaikat közöliék velem. Ne sajnálják azt a pár sor írást, meg
a néhány fillérnyi porló költséget. ha az egyházi zene ügyéről van
szó, Minden kívánságnak nem tehetünk eleget. azonban a méltány-
lást érdemlőket figyelembe akarjuk venni. Talán sikerülni fog ismét
a régi terjedelemben megjelentetni a kottamellékletünket. .ha a ré-
gibb rnellékletek raktáron levő példányait értékesíteni tudjuk.

A r o vat v eze t ő.

Nyomatott Garab József könvvnyomdáiében, Cegléden.


